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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZBRASLAV

ZÁPIS
8. řádné jednání Rady městské části, které se uskutečnilo dne
16.03.2020 v 15:00

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

Schválený program:
Číslo
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bod jednání
Záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 668 o
celkové výměře 341m2 a dále části přilehlých pozemků parc.č.
1523/1, 1523/2 a 1524/2 o celkové výměře 1 725m2 v k.ú.
Zbraslav, ulice U Prádelny
Záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 668 o celkové
výměře 56 m2 v k.ú. Zbraslav, ulice U Prádelny
Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem - předkupní právo
odkupu
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmju bytu zvláštního určení č. 301 v
DsPS
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení č. 213 v
DsPS
Napojení objektu Nad Kamínkou 1197, Praha-Zbraslav na
poplachový monitorovací systém HLMP
Schválení Dodatku č. 4 ke smlouvě č 69/2016 o zajištění
bezplatného svozu a likvidace bioodpadu - INSTALACE Praha,
spol. s r. o.
Pravidla pro poskytování příspěvku na vývoz odpadních jímek na
území MČ Praha-Zbraslav
Smlouva o poskytnutí užívacích práv k programovému vybavení a
datovým souborům ÚRS
Příkazní smlouva na TDI na akci Opravy rozvodů vody a
kanalizace Hauptova 596
Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby "Sanace
rozvodů vody a odpadu v Mateřské škole Nad Parkem"
Vyhlášení výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu "Údržba zeleně a veřejných prostranství ve správě MČ
Praha-Zbraslav pro období 04/2020-12/2020"
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o přijetí dotace na poskytování
sociálních služeb - MHMP
Souhlas s umístěním sídla spolku "Klub rodičů a přátel při
Základní škole Vladislava Vančury" na adrese školy
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Rozhodnutí

Číslo usnesení

Schváleno

R 8 88 20

Schváleno

R 8 89 20

Schváleno

R 8 90 20

Schváleno

R 8 91 20

Schváleno

R 8 92 20

Schváleno

R 8 93 20

Schváleno

R 8 94 20

Schváleno

R 8 95 20

Schváleno

R 8 96 20

Schváleno

R 8 97 20

Schváleno

R 8 98 20

Schváleno

R 8 99 20

Schváleno

R 8 100 20

Schváleno

R 8 101 20
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15.

Jmenování členů správní rady a dozorčí rady společnosti Dětské
jesle Zbraslav, o. p. s.

Schváleno

R 8 102 20

16.

Smlouva o poskytování právní služby - Mgr. Martin Kulich

Schváleno

R 8 103 20

17.

Licenční a kupní smlouva

Schváleno

R 8 104 20

18.

Žádost o zproštění od poplatku z pobytu Policejního prezidia ČR

Schváleno

R 8 105 20

19.

Návrh tržního místa pro občerstvení Závist 1164

Schváleno

R 8 106 20

20.

Organizace trhů MČ Praha-Zbraslav - výběr dodavatele

Schváleno

R 8 107 20

21.

Uzavření darovací smlouvy - Královský průvod

Schváleno

R 8 108 20

22.

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Schváleno

R 8 109 20

23.

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Schváleno

R 8 110 20

24.

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Schváleno

R 8 111 20

25.

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Schváleno

R 8 112 20

26.

Rozpočtové opatření č. 5/2020

Schváleno

R 8 113 20

1. Usnesení č. R 8 88 20
Záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 668 o celkové výměře 341m2 a dále části
přilehlých pozemků parc.č. 1523/1, 1523/2 a 1524/2 o celkové výměře 1 725m2 v k.ú. Zbraslav, ulice U
Prádelny
V roce 2018 uzavřela MČ s Junákem Dohodu o spolupráci při realizaci projektu "Rekonstrukce a dostavba č.p. 688,
ulice U Prádelny, Praha-Zbraslav". V názvaznosti na dohodu byla poté uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí
nájemní, jejímž předmětem je závazek smluvních stran uzavřít ve stanovené lhůtě nájemní smlouvu na nebytové
prostory. Z tohoto důvodu rada svým usnesením souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor.

Rada městské části

I. souhlasí
1. se záměrem pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 668, jež je součástí pozemku parc. č.
1522, o celkové výměře 341 m? a dále části přilehlých pozemků parc. č. 1523/1 druh
pozemku: zahrada, parc. č. 1523/2, druh pozemku: zahrada a parc. č. 1524/2, druh pozemku:
ostatní plocha, o celkové výměře 1 725 m?, vše v k. ú. Zbraslav, zapsaných na LV 1707,
vlastnické právo pro hlavní město Prahu, svěřená správa nemovitostí MČ Praha-Zbraslav, dle
přiloženého situačního plánku, zapsanému spolku: Junák-Český skaut, středisko Uragan
Zbraslav, z.s. IČ: 476 11 499, se sídlem Pod Spravedlností 1261, 156 00 Praha-Zbraslav, za
cenu 20.000 Kč/rok na dobu určitou 20 let;

II. ukládá
1. OKT zveřejnit záměr.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 18.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno
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2. Usnesení č. R 8 89 20
Záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 668 o celkové výměře 56 m2 v k.ú. Zbraslav, ulice
U Prádelny
Rada, na základě žádosti o pronájem nebytových prostor v budově č.p. 668 v ulici U Prádelny, souhlasila se
záměrem pronájmu zmiňovaných prostor. Žádost byla podána z důvodu zájmu o provoz denní kavárny.

Rada městské části

I. souhlasí
1. se záměrem pronajmout nebytové prostory - místnosti č. 107 až 113, o celkové výměře 56 m?,
v budově č.p. 668, ulice U Prádelny, na pozemku parc. č. 1522, zapsaném na LV 1707,
vlastnické právo pro hlavní město Prahu, svěřená správa nemovitostí MČ Praha-Zbraslav, dle
přiloženého situačního plánku, společnosti: Bifé, s. r. o., IČ: 086 05 254, se sídlem: K Potoku
992, Hlubočinka, 251 68 Sulice, na základě žádosti č.j. 0825/2020/OMIR ze dne 10.3.2020, za
cenu 100 Kč/m?/měsíc, na dobu neurčitou;

II. ukládá
1. OKT zveřejnit záměr.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 18.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

3. Usnesení č. R 8 90 20
Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem - předkupní právo odkupu
Majitelé garáže v ulici Nad Parkem, která stojí na pozemcích MČ, nabídli svoji garáž k odkupu. Rada svým
usnesením doporučuje zastupitelstvu neuplatnit předkupní právo na garáž.

Rada městské části

I. doporučuje
1. Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav neuplatnit předkupní právo na odkup garáže, stojící na
pozemku parc. č. 1311/4 v k. ú. Zbraslav, zapsaném na LV 1707, vlastnické právo pro hl. m.
Prahu, svěřená správa MČ Praha-Zbraslav na základě předložené nabídky č.j.
MCZB/0566/2020/OMIR ze dne 18.2.2020;

II. pověřuje
1. místostarostu MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením materiálu Zastupitelstvu
MČ Praha-Zbraslav.
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

4. Usnesení č. R 8 91 20
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmju bytu zvláštního určení č. 301 v DsPS
Rada schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o námu bytu v Domě s pečovatelskou službou. Dodatkem se mění
doba nájmu na dobu určitou - do 31.3.2025.

Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení č. 301 v DsPS, U Včely
1442, 156 00 Praha-Zbraslav, kterým se mění doba nájmu na dobu určitou od 01.04.2020 do
31.03.2025, dle čl. V. odst. 1 Pravidel pro přijímání nájemců do DsPS v MČ Praha-Zbraslav a
v souladu s doporučením OSA ze dne 10.03.2020;

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

III. ukládá
1. OMH ve spolupráci s OSA zajistit potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 21.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

5. Usnesení č. R 8 92 20
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení č. 213 v DsPS
Rada schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o námu bytu v Domě s pečovatelskou službou. Dodatkem se mění
doba nájmu na dobu určitou - do 31.3.2025.

Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení č. 213 v DsPS, U Včely
1442, 156 00 Praha-Zbraslav, kterým se mění doba nájmu na dobu určitou od 01.04.2020 do
31.03.2025, dle čl. V. odst. 1 Pravidel pro přijímání nájemců do DsPS v MČ Praha-Zbraslav a
v souladu s doporučením OSA ze dne 10.03.2020;

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

III. ukládá
1. OMH ve spolupráci s OSA zajistit potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 21.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno
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6. Usnesení č. R 8 93 20
Napojení objektu Nad Kamínkou 1197, Praha-Zbraslav na poplachový monitorovací systém HLMP
Rada odsouhlasila uzavření Smlouvy o napojení objektu Nad Kamínkou na poplachový monitorovací systém hl. m.
Prahy. Smlouva se uzavírá z důvodu zabezpečení materiálu Jednotky dobrovolných hasičů ve Zbraslavi.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s uzavřením "Smlouvy o napojení objektu na poplachový monitorovací systém hlavního města
Prahy" se Správou služeb hlavního města Prahy, se sídlem: Kundratka 19, 180 00 Praha 8 Libeň, IČ: 708 89 660;

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

III. ukládá
1. OMH zajistit potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 30.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

7. Usnesení č. R 8 94 20
Schválení Dodatku č. 4 ke smlouvě č 69/2016 o zajištění bezplatného svozu a likvidace bioodpadu INSTALACE Praha, spol. s r. o.
Rada schválila dodatek ke Smlouvě o zajištění bezplatného svozou a likvidace bioodpadu. Dodatek řeší
prodloužení smlouvy do 22.3.2021.

Rada městské části

I. schvaluje
1. Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 69/2016, o zajištění bezplatného svozu a likvidace bioodpadu
kategorie "O" dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ze dne 22.
3. 2016;

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

III. ukládá
1. OŽP zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno
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8. Usnesení č. R 8 95 20
Pravidla pro poskytování příspěvku na vývoz odpadních jímek na území MČ Praha-Zbraslav
Z důvodu uzavření výpustního místa v Praze 12, a tím prodloužení trasy vývozu odpadních vod do Prahy–Ruzyně,
se Rada MČ Praha–Zbraslav rozhodla poskytnout příspěvek na vývoz odpadních vod z odpadních jímek pro
vlastníky nemovitostí, kteří mají trvalý pobyt v oblasti městské části, kde není možnost připojení na splaškovou
kanalizaci. Rada schválila vytvoření nenárokové dotace.

Rada městské části

I. schvaluje
1. vytvoření nenárokové dotace na Poskytování příspěvku na vývoz odpadních jímek na území
MČ Praha-Zbraslav;

II. schvaluje
1. pravidla pro vyplácení příspěvku k platbám za vývoz odpadních vod z odpadních jímek
vlastníkům nemovitostí s trvalým pobytem na území městské části Praha-Zbraslav;

III. schvaluje
1. formulář žádosti o poskytnutí příspěvku na vývoz odpadní jímky;

IV. vyhlašuje
1. na základě schválených Pravidel pro vyplácení příspěvku k platbám za vývoz odpadních vod z
odpadních jímek vlastníkům nemovitostí s trvalým pobytem na území městské části PrahaZbraslav a Žádosti o poskytnutí příspěvku na vývoz odpadní jímky příjem žádostí pro
nenárokovou dotaci na Poskytování příspěvku na vývoz odpadních jímek na území MČ PrahaZbraslav;

V. ukládá
1. OŽP realizovat potřebné administrativní kroky.
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

9. Usnesení č. R 8 96 20
Smlouva o poskytnutí užívacích práv k programovému vybavení a datovým souborům ÚRS
Rada schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv k programovému vybavení a datovým souborům ÚRS.
Tento program bude sloužit Odboru majetku, investic a rozvoje pro činnost při přípravě a realizaci stavebních
zakázek.

Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření smlouvy na "Poskytnutí užívacích práv k programovému vybavení a Datovým
souborům ÚRS" se společností ÚRS CZ, a. s., se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10,
IČ: 471 15 645, a to na dobu neurčitou;

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

III. ukládá
1. OKT realizovat administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 30.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

10. Usnesení č. R 8 97 20
Příkazní smlouva na TDI na akci Opravy rozvodů vody a kanalizace Hauptova 596
Rada schválila uzavření Příkazní smlouvy o výkonu Technický dozor investora na akci "Opravy rozvodů vody a
kanalizace Hauptova 596".

Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření Příkazní smlouvy o výkonu TDI s Ing. Pavlem Vladykou, IČ: 458 69 413, na akci
„Opravy rozvodů vody a kanalizace Hauptova 596“, v předloženém znění;

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

III. ukládá
1. OMH zajistit potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 21.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

11. Usnesení č. R 8 98 20
Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby "Sanace rozvodů vody a odpadu v Mateřské škole
Nad Parkem"
Rada vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele stavby "Sanace rozvodů vody a odpadu v MŠ Nad Parkem.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, které se týkají oprav ležaté kanalizace pod základovou
deskou. Dále dojde k výměně páteřních rozvodů vody, které jsou z pozinkovaného potrubí.

Rada městské části

I. schvaluje
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1. text výzvy k podání nabídky dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Sanace rozvodů vody a odpadu v
Mateřské škole Nad Parkem“;
2. seznam způsobilých dodavatelů dle přílohy tohoto usnesení;

II. jmenuje
1. členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu „Sanace rozvodů vody a odpadu v Mateřské škole Nad Parkem“, v
předloženém znění;

III. vyhlašuje
1. výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na plnění
zakázky malého rozsahu „Sanace rozvodů vody a odpadu v mateřské škole Nad Parkem“;

IV. ukládá
1. OMH realizovat potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá: Zuzana Wildová, radní
Termín plnění: 18.04.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

12. Usnesení č. R 8 99 20
Vyhlášení výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu "Údržba zeleně a veřejných
prostranství ve správě MČ Praha-Zbraslav pro období 04/2020-12/2020"
Rada vyhlašuje výzvy k podání nabídek na údržbu zeleně a veřejných prostor, které jsou ve správě městské části, a
to pro období 4/2020 až 12/2020. Dále jmenovala členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek.

Rada městské části

I. schvaluje
1. text výzvy k podání nabídky dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Údržba zeleně a veřejných prostranství
ve správě MČ Praha-Zbraslav pro období 04/2020–12/2020“;

II. jmenuje
1. členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu „Údržba zeleně a veřejných prostranství ve správě MČ PrahaZbraslav pro období 04/2020–12/2020“ v předloženém znění;

III. vyhlašuje
1. výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na plnění
zakázky malého rozsahu „Údržba zeleně a veřejných prostranství ve správě MČ PrahaZbraslav pro období 04/2020–12/2020“;

IV. schvaluje
1. seznam dodavatelů veřejné zakázky malého rozsahu „Údržba zeleně a veřejných prostranství
ve správě MČ Praha-Zbraslav pro období 04/2020–12/2020“ v předloženém znění;

V. ukládá
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1. OŽP realizovat potřebné administrativní kroky.
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

13. Usnesení č. R 8 100 20
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o přijetí dotace na poskytování sociálních služeb - MHMP
Rada odsouhlasila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přijetí dotace na poskytování sociálních služeb od MHMP.
Jedná se o dotaci ve výši 321.000 Kč, která je určena na náklady, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb
příspěvkovými organizacemi.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o přijetí dotace na poskytování sociálních služeb - MHMP
č. DVS/82/03/000700/2020 s Hl. m. Prahou, IČ: 000 64 581, se sídlem Mariánské náměstí 2,
110 01 Praha 1, související s poskytnutím dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím
rozpočtu Hl. m. Prahy v oblasti sociálních služeb, v předloženém znění;

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

III. ukládá
1. OSA provést administrativní úkony.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 20.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

14. Usnesení č. R 8 101 20
Souhlas s umístěním sídla spolku "Klub rodičů a přátel při Základní škole Vladislava Vančury" na
adrese školy
Rada, na základě žádosti přípravného výboru spolku, souhlasila s umístěním sídla spolku na adresu sídla školy.
Tento souhlas slouží jako jeden z povinných podkladů k žádosti o registraci spolku.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s umístěním sídla spolku "Klub rodičů a přátel při Základní škole Vladislava Vančury" na
adrese sídla školy, Hauptova 591, 156 00 Praha-Zbraslav;

II. ukládá
1. OKŠ informovat členy přípravného výboru a ředitele ZŠ o tomto usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Wildová, radní
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Termín plnění: 18.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

15. Usnesení č. R 8 102 20
Jmenování členů správní rady a dozorčí rady společnosti Dětské jesle Zbraslav, o. p. s.
Z důvodu, že členům správní rady a dozorčí rady jeslí uplynulo funkční období, rada jmenovala nové členy.

Rada městské části

I. bere na vědomí
1. uplynutí funkčního období dosavadních členů Správní rady a Dozorční rady Dětských jeslí
Zbraslav, o. p. s.;

II. jmenuje
1. v souladu s § 94 odst. 2) písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v plném
znění, jakožto jediný zakladatel společnosti Dětské jesle Zbraslav, o. p. s., IČ: 256 56 651, se
sídlem Jaromíra Vejvody 1400, 156 00 Praha-Zbraslav, v souladu s ustanovením čl. V.
Zakládací listiny o založení obecně prospěšné společnosti, ve znění ze dne 15.01.2013,
novými členy Správní rady:
paní Kateřinu Fritz,
paní Petru Kurkovou,
paní Danu Jelínkovou,
paní Kláru Kašparovou,
paní Zuzanu Wildovou,
pana Jana Zemánka;

III. jmenuje
1. v souladu s § 94 odst. 2) písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v plném
znění, jakožto jediný zakladatel společnosti Dětské jesle Zbraslav, o. p. s., IČ: 256 56 651, se
sídlem Jaromíra Vejvody 1400, 156 00 Praha-Zbraslav, v souladu s ustanovením čl. VI.
Zakládací listiny o založení obecně prospěšné společnosti, ve znění ze dne 15.01.2013,
novými členy Dozorčí rady:
paní Štěpánku Hrdou,
paní Editu Fejtkovou,
paní Kateřinu Smočkovou,
pana Filipa Gaspara,
pana Josefa Hiermana,
pana Pavla Frolku;

IV. doporučuje
1. Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav úpravu Zakládací listiny společnosti Dětské jesle Zbraslav,
o.p.s., se sídlem Jaromíra Vejvody 1400, 156 00 Praha-Zbraslav, v předloženém znění
schválit;

V. ukládá
1. OKŠ zajistit potřebné administrativní kroky;
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radní MČ Praha-Zbraslav, Mgr. Zuzaně Wildové, předložit materiál Zastupitelstvu MČ PrahaZbraslav.
Zodpovídá: Zuzana Wildová, radní
Termín plnění: 30.04.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

16. Usnesení č. R 8 103 20
Smlouva o poskytování právní služby - Mgr. Martin Kulich
Rada schválila smlouvu o poskytování právní služby ve věci žaloby paní Sellákové. Mgr. Kulich již s městskou částí
v této věci spolupracoval, a je tedy obeznámen se situací, důvody a důkazy k tomuto právnímu sporu.

Rada městské části

I. schvaluje
1. smlouvu o poskytování právní služby s Mgr. Martinem Kulichem (č. osv. České advokátní
komory 16 523) ve věci žaloby Renáty Sellákové na určení neplatnosti odvolání z funkce
ředitelky Zařízení školního stravování (IČ: 708 79 273), v předloženém znění;

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

III. ukládá
1. OKT zajistit administraci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Wildová, radní
Termín plnění: 31.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

17. Usnesení č. R 8 104 20
Licenční a kupní smlouva
Rada souhlasila s uzavřením Licenční smlouvy a Kupní smlouvy viz usnesení níže. Zastupitelstvo v lednu souhlasilo
s prodejem pozemku paní Huckové. V rámci jednání o odkupu bylo dohodnuto, že část kupní ceny bude vyplacena
v hotovosti, část bude proti odměně za poskytnutí licence a část proti kupní ceně za publikace.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s uzavřením Licenční smlouvy k užití autorského díla pana Miroslava Hucka s paní Aritou
Huckovou, ????????????????????????????????????????????????????????????????,
na dobu určitou 5 let, za odměnu ve výši 51.800 Kč;
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2. s uzavřením Kupní smlouvy na 100 ks publikací U nás na Zbraslavi autora Miroslava Hucka, s
paní Aritou Huckovou,
????????????????????????????????????????????????????????????????, za celkovou
cenu 48.200 Kč;

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

III. ukládá
1. OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 16.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

18. Usnesení č. R 8 105 20
Žádost o zproštění od poplatku z pobytu Policejního prezidia ČR
Na úřad byla doručena žádost o zproštění od poplatku z pobytu ze zařízení Barbora ve Zbraslavi. Rada se žádostí
nesouhlasila.

Rada městské části

I. nesouhlasí
1. se žádostí Policejního prezidia ČR o zproštění od poplatku z pobytu čj. MCZB/0037/2020/OSV
ze dne 14.01.2020;

II. ukládá
1. OSV informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 20.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

19. Usnesení č. R 8 106 20
Návrh tržního místa pro občerstvení Závist 1164
Rada nesouhlasila se žádostí o návrh na změnu přílohy nařízení hl. m. Prahy. Jednalo se o otevření občerstvení na
Závisti.

Rada městské části

I. nesouhlasí
1. s podáním žádosti ze dne 19.02.2020 pod č.j. MCZB/0588/2020/OSV, návrh na změnu přílohy
(novely) nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění
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pozdějších předpisů - návrh na umístění občerstvení - celoročně v ulici na Závisti 1164 parc. č.
3150
Velikost místa: 35 m2
Počet míst: 2
Prodejní doba: Po-Ne 9:00-22:00 h
Druh prodávaného zboží: Občerstvení, nápoje nealkoholické, nápoje alkoholické včetně
lihovin, mražené výrobky, ovoce, zelenina, cukrovinky, doplňkový sortiment
Doba provozu: celoročně;

II. ukládá
1. OSV informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Michaela Bernardová, místostarostka
Termín plnění: 06.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

20. Usnesení č. R 8 107 20
Organizace trhů MČ Praha-Zbraslav - výběr dodavatele
Na výzvu k předložení nabídky k pořádání trhů městské části se přihlásil jeden zájemce. Rada schválila uzavření
smlouvy na organizaci trhů s uchazečem Pexeso.

Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření smlouvy na organizaci trhů městské části Praha-Zbraslav v roce 2020 s uchazečem:
Pexeso, z.s., IČ: 270 20 592, se sídlem Neumannova 1451/1, 156 00 Praha-Zbraslav, v
předloženém znění;

II. konstatuje
1. že veškerá plnění vyplývající z této smlouvy budou uskutečněna až po ukončení mimořádných
opatření vyhlášených v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19;

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

IV. ukládá
1. OKŠ zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 16.03.2020
Hlasování o návrhu: 3-0-1

Schváleno

M. Bernardová se zdržela hlasování
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21. Usnesení č. R 8 108 20
Uzavření darovací smlouvy - Královský průvod
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na akci "Královský průvod
2019".

Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření Darovací smlouvy s městem Dobřichovice, IČ: 002 41 181, organizátor kulturní akce
„Královský průvod 2019“, o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč, na základě žádosti č.j:
0724/2020/OKŠ, v předloženém znění;

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

III. ukládá
1. OKŠ provést potřebné administrativní úkony.
Zodpovídá: Michaela Bernardová, místostarostka
Termín plnění: 10.04.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

22. Usnesení č. R 8 109 20
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 300.000 Kč na projekty
Participativního rozpočtu pro rok 2020.

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 1/2020, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 25.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

23. Usnesení č. R 8 110 20
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Rozpočtové opatření č. 2/2020
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 300.000 Kč na projekty
Participativního rozpočtu pro rok 2020.

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 2/2020, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 25.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

24. Usnesení č. R 8 111 20
Rozpočtové opatření č. 3/2020
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 250.000 Kč na projekty
Participativního rozpočtu pro rok 2020.

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 3/2020, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 25.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

25. Usnesení č. R 8 112 20
Rozpočtové opatření č. 4/2020
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Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 300.000 Kč na projekty
Participativního rozpočtu pro rok 2020.

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 4/2020, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 25.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

26. Usnesení č. R 8 113 20
Rozpočtové opatření č. 5/2020
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 300.000 Kč na výdaje MČ
vynaložené v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12.3.2020.

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 5/2020, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 25.03.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

Ing. Zuzana Vejvodová, starostka

Ing. Radek Rejna, radní
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