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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZBRASLAV

ZÁPIS
9. řádné jednání Rady městské části, které se uskutečnilo dne
30.03.2020 v 15:00

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

Schválený program:
Číslo

Bod jednání
Koupě pozemků parc.č. 2911/2 o výměře 80 m2 a parc.č. 2913/14
o výměře 81 m2 vše v k.ú. Zbraslav
Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1314/58 o výměře 23 m2 v
k.ú. Zbraslav
Bytový dům Zbraslav, stavební úpravy podkroví, U Národní
galerie č.p. 473 na pozemku parc. č. 46 v k. ú. Zbraslav
Postup zadání investiční akce "Bytový dům E. Přemyslovny č.p.
437"
Změna nájemní smlouvy na byt č. 62 na adrese U Malé řeky, 626,
156 00 Praha-Zbraslav
Žádost o slevu na nájemném pro nájemníky bytového domu Nad
Parkem 874, 156 00 Praha-Zbraslav
Smlouva o připojení odběrného místa Nad Parkem 874, 156 00
Praha-Zbraslav
Uzavření nových smluv o zapojení do obecního systému svozu
odpadu hl. m. Prahy
Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Ruční úklid veřejných
prostranství 2020"
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce se Sportovním klubem
Zbraslav
Stanovení cen za nájem hrobového místa a služby s nájmem
spojené pro rok 2020 dle Výměru MF č. 01/2020, kterým se
vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Zbraslav na
školní rok 2020/2021

Rozhodnutí

Číslo usnesení

Schváleno

R 9 114 20

Schváleno

R 9 115 20

Schváleno

R 9 116 20

Schváleno

R 9 117 20

Schváleno

R 9 118 20

Schváleno

R 9 119 20

Schváleno

R 9 120 20

Schváleno

R 9 121 20

Schváleno

R 9 122 20

Schváleno

R 9 123 20

Schváleno

R 9 124 20

Schváleno

R 9 125 20

13.

Logo MČ Praha-Zbraslav

Schváleno

R 9 126 20

14.

Rozpočtové opatření č. 3014/2020

Schváleno

R 9 127 20

15.

Rozpočtové opatření č. 3015/2020

Schváleno

R 9 128 20

16.

Rozpočtové opatření č. 6/2020

Schváleno

R 9 129 20

17.

Zapojení MČ Praha-Zbraslav do pilotního programu
"Koordinátorů participativního plánování"

Schváleno

R 9 130 20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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18.

Opatření v souvislosti s Covid-19

Schváleno
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R 9 131 20

1. Usnesení č. R 9 114 20
Koupě pozemků parc.č. 2911/2 o výměře 80 m2 a parc.č. 2913/14 o výměře 81 m2 vše v k.ú. Zbraslav
Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s koupí pozemků v ulici Svépomoci. Na pozemcích je z části komunikace,
chodník a veřejný prostor. Pozemek navazuje na pozemky, na kterých bylo vedené duplicitní vlastnictví MČ a
několika fyzických osob. Koupí pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví pozemků v dané lokalitě.

Rada městské části

I. doporučuje
1. Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s koupí pozemků parc. č. 2911/2 o výměře 80 m2
a parc. č. 2913/14 m2 o výměře 81 m2 v k. ú. Zbraslav, zapsané na LV 1420 za cenu 224.595
Kč;

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

Schváleno

2. Usnesení č. R 9 115 20
Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1314/58 o výměře 23 m2 v k.ú. Zbraslav
Na zveřejněný záměr pronájmu pozemku pod garáží v ulici Nad Parkem se přihlásil jeden zájemce. Rada schválila
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží parc. č. 1314/58 o výměře 23 m2,
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zbraslav, zapsaný na LV 1707, vlastnické
právo pro hlavní město Prahu, svěřená správa nemovitostí MČ Praha-Zbraslav, zájemci na
základě přihlášení se na zveřejněný záměr čj. 0789/2020/OMIR ze dne 5. 3. 2020, za cenu 85
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;

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: 30.04.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno
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3. Usnesení č. R 9 116 20
Bytový dům Zbraslav, stavební úpravy podkroví, U Národní galerie č.p. 473 na pozemku parc. č. 46 v
k. ú. Zbraslav
OMIR předložil radě dokumentaci pro vydání společného povolení stavby. Předmětem stavby jsou stavebních
úpravy podkroví stávajícího bytové domu v ulici U Národní galerie. V prostoru původní sedlové střechy budou
umístěny 3 nové bytové jednotky o velikosti 2+KK. Stavební komise neměla ke stavbě námitky. Rada souhlasila s
předloženou dokumentací.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s předloženou dokumentací pro vydání společného povolení stavby „Bytový dům Zbraslav,
stavební úpravy podkroví“ U Národní galerie čp. 473, na pozemku parc. č. 46 v k. ú. Zbraslav
na základě žádosti č.j.: MCZB/0138/2020/OMIR ze dne 15. 1. 2020;

II. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 15.04.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

4. Usnesení č. R 9 117 20
Postup zadání investiční akce "Bytový dům E. Přemyslovny č.p. 437"
MČ má ve správě bytový dům v ulici Elišky Přemyslovny. V minulosti došlo k rozšíření nebytových prostor v domě
na úkor vstupu do domu. Obyvatelé používají ke vstupu do domu cizí pozemek, s čímž majitelé pozemku
nesouhlasí. Z tohoto důvodu je potřeba provést rekonstrukci domu. Rada souhlasila se zadáním investiční akce.

Rada městské části

I. souhlasí
1. se zadáním investiční akce „Bytový dům E. Přemyslovny č.p. 437“ s použitím smluvních
podmínek FIDIC, Žlutá kniha dle návrhu postupu prací pro zadání a realizaci investiční akce;

II. ukládá
1. OMIR zajistit potřebné administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 30.06.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno
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5. Usnesení č. R 9 118 20
Změna nájemní smlouvy na byt č. 62 na adrese U Malé řeky, 626, 156 00 Praha-Zbraslav
Rada, na základě žádosti nájemce služebního bytu v ulici U Malé řeky, souhlasila se změnou nájemní smlouvy.
Schválila Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu služebního bytu a zároveň schválila Smlouvu o nájmu bytu na dobu
neurčitou.

Rada městské části

I. souhlasí
1. se změnou nájemní smlouvy služebního bytu č. 62 na adrese U Malé řeky 626, 156 00 PrahaZbraslav, na základě žádosti č.j. MCZB/833/2020/OMH ze dne 10. 3. 2020;

II. schvaluje
1. uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu služebního bytu č. 62 na adrese U Malé řeky
626, 156 00 Praha-Zbraslav ke dni 30. 4. 2020, v předloženém znění;

III. schvaluje
1. uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 62 na adrese U Malé řeky 626, 156 00 Praha-Zbraslav na
dobu neurčitou od 01. 5. 2020 za podmínky úhrady 220.000 Kč;

IV. pověřuje
1. místostarostu MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, podpisem smluv dle bodu II. a III. tohoto
usnesení;

V. ukládá
1. OMH zajistit potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 06.04.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

6. Usnesení č. R 9 119 20
Žádost o slevu na nájemném pro nájemníky bytového domu Nad Parkem 874, 156 00 Praha-Zbraslav
Na úřad přišla žádost o snížení nájemného o 20% po dobu stavebních prací v domě Nad Parkem z důvodu hluku a
prašnosti. Rada se slevou na nájemném nesouhlasila.

Rada městské části

I. neschvaluje
1. slevu na nájemném pro nájemníky bytového domu Nad Parkem 874 z důvodu stavebních prací
na akci „Udržovací a sanační práce objektu Nad Parkem č.p. 874, Praha-Zbraslav“, na základě
žádosti č.j.: MCZB/0809/2020 ze dne 9. 3. 2020;

II. ukládá
1. OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta Praha 56 Zbraslav
Termín plnění: 06.04.2020
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Schváleno

7. Usnesení č. R 9 120 20
Smlouva o připojení odběrného místa Nad Parkem 874, 156 00 Praha-Zbraslav
Rada schválila uzavření Smlouvy o připojení nového odběrného místa se společností PREdistribuce. V průběhu
akce udržovacích a sanačních prací v ulici Nad Parkem v roce 2013 došlo k odinstalování elektroměrů. Vzhledem k
tomu, že v rámci prací na rekonstrukci bytového domu je nutné znovu toto odběrné místo připojit, požádala MČ o
připojení a uzavření nové smlouvy.

Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření Smlouvy o připojení nového odběrného místa č. 8110326334 v 1.PP bytového domu
Nad Parkem 874, 156 00 Praha-Zbraslav, č. 7684031 s PREdistribuce, a. s., se sídlem
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 273 76 516, v předloženém znění;

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

III. ukládá
1. OMH ve spolupráci s FO zajistit potřebnné administrativní kroky a úhradu poplatku za
připojení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 06.04.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

8. Usnesení č. R 9 121 20
Uzavření nových smluv o zapojení do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy
Rada souhlasila s výpověďmi smluv a znovuuzavření smluv nových na odvoz odpadu. Novými smlouvami dojde k
zapojení do městského systému svozu odpadu. Služby zůstávají stejné a zajistí to MČ lepší ceny.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s výpovědí smlouvy na odvoz odpadu č. 168341 ze dne 1.1.1999 a uzavření nové "Smlouvy o
zapojení podnikatele do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy č. V0011091" pro
svozové místo U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav;
2. s výpovědí smlouvy na odvoz odpadu č. 147781 ze dne 3.4.1998 a uzavření nové "Smlouvy o
zapojení podnikatele do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy č. V0011252" pro
svozové místo K Havlínu 8178 (hřbitov), Praha-Zbraslav;
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3. s výpovědí smlouvy na odvoz odpadu č. Z0014612 ze dne 26.10.2007 a uzavření nové
"Smlouvy o zapojení podnikatele do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy č.
V0008842" pro svozové místo Žitavského 571, Praha-Zbraslav;
4. s výpovědí smlouvy na odvoz odpadu č. 168311 ze dne 1.1.1999 a uzavření nové "Smlouvy o
zapojení podnikatele do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy č. V0011092" pro
svozové místo Zbraslavské náměstí 464, Praha-Zbraslav;
5. vše uzavřeno se společností Pražské služby, a. s., se sídlem: Pod Šancemi 444/1, 180 77
Praha 9, IČ: 601 94 120;

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

III. ukládá
1. OMH zajistit potřebné administrativní kroky.
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

9. Usnesení č. R 9 122 20
Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Ruční úklid veřejných prostranství 2020"
Na základě zveřejněné výzvy na ruční úklid veřejných prostranství ve Zbraslavi, přišla jedna nabídka, která
vyhověla zadávacím podmínkám. Rada schválila zadání zmiňované zakázky společnoti Etincelle.

Rada městské části

I. schvaluje
1. v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S 11/2016 ze dne 17.
10. 2016, ve znění ze dne 22. 10. 2018, zadání veřejné zakázky "Ruční úklid veřejných
prostranství 2020", společnosti Etincelle úklidová, s. r. o., Dělnická 235, 272 01 Kladno, IČ: 070
55 641, za celkovou cenu 528.000 Kč;

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

III. ukládá
1. OMH a OKT provést potřebné administrativní kroky.
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

10. Usnesení č. R 9 123 20
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce se Sportovním klubem Zbraslav
Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce se Sportovním klubem Zbraslav. Dodatkem se
mění účel výpůjčky.

Rada městské části
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I. souhlasí
1. s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce se Sportovním klubem Zbraslav z.s., IČ: 492
76 000, se sídlem Pod Havlínem 1302, 156 00 Praha-Zbraslav, kterým se uděluje souhlas s
umístěním stavby nazvané "Rekonstrukce sportovních ploch" na pozemcích parc. č. 706/1 a
706/10 vše v k. ú. Zbraslav dle Usnesení Rady městské části Praha-Zbraslav č. R 7 106 19 ze
dne 18.03.2019 a to na základě Výzvy MŠMT k doložení dalších podkladů pro vydání
rozhodnutí ze dne 5. 3. 2020;

II. požaduje
1. uzavření následné Smlouvy o právu stavby nazvané "Rekonstrukce sportovních ploch" na
pozemcích parc. č. 706/1 a 706/10 vše v k. ú. Zbraslav;

III. ukládá
1. OKT ve spolupráci s OMIR zajistit pořebné administrativní kroky pro uzavření dodatku dle bodu
I. a pro uzavření smlouvy o právu stavby dle bodu II. tohoto usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 31.07.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

11. Usnesení č. R 9 124 20
Stanovení cen za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené pro rok 2020 dle Výměru MF č.
01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Výměr MF 1/2020 stanovuje možnost maximální ceny za nájem z pozemků pro veřejná pohřebiště ve výši 134
Kč/m2/rok. Rada stanovila ponechat stejnou výši nájmu za hrob, který stanovila v roce 2019.

Rada městské části

I. stanovuje
1. ceny za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené pro rok 2020 dle výměru MF č.
01/2020 ve stejné výši jako v roce 2019:
a) za nájem místa na hřbitově 85 Kč/m2/rok
b) za služby s nájmem spojené: na starém a novém hřbitově 304 Kč/rok, v urnovém háji - u
epitafní desky ve výši 707 Kč/rok, u kamene v břečťanu ve výši 409 Kč/rok a u skalky ve výši
600 Kč/rok;

II. ukládá
1. OMH provést administrativní kroky.
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

12. Usnesení č. R 9 125 20
Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Zbraslav na školní rok 2020/2021
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Rada, na základě žádostí ředitelek mateřských škol ve Zbraslavi, souhlasila s termínem a místem zápisu dětí do
mateřských škol pro příští školní rok.

Rada městské části

I. souhlasí
1. v souladu s § 34 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s termínem a
místem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 v mateřských
školách zřizovaných městskou částí Praha-Zbraslav:
do Mateřské školy Matjuchinova:
- vydávání žádostí online na webu MŠ nebo 28. 4. 2020 od 13 do 16.30 hod. ve všech
budovách MŠ
- příjem žádostí do datové schránky školy nebo e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem nebo poštou do 12. 5. 2020 nebo osobně 11. a 12. 5. 2020 od 13 do 17 hod. v
budově MŠ Eliška, U Lékárny 592
do Mateřské školy Nad Parkem
- vydávání žádostí online na webu MŠ nebo 29. 4. 2020 od 9 do 12 hod. v budově MŠ Nad
Parkem, Nad Parkem 1181
- příjem žádostí do datové schránky školy nebo e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem nebo poštou do 14. 5. 2020 nebo osobně 13. a 14. 5. 2020 od 13 do 16.30 hod. v
budově MŠ Nad Parkem, Nad Parkem 1181;

II. ukládá
1. OKŠ informovat ředitelky mateřských škol o usnesení RMČ.
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

13. Usnesení č. R 9 126 20
Logo MČ Praha-Zbraslav
Rada souhlasila s návrhem nového loga městské části, a předloží své doporučení zastupitelstvu na nejbližším
zasedání zastupitelstva.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s návrhem loga MČ Praha-Zbraslav, dle předložených návrhů;

II. doporučuje
1. Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit logo MČ Praha-Zbraslav;

III. ukládá
1. místostarostce Michaele Bernardové prezentovat návrh loga na nejbližším zasedání
Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav;
2. OKT ve spolupráci s OKŠ zajistit implementaci loga do dokumentů, materiálů a všude, kde se
prezentuje MČ Praha-Zbraslav.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
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Termín plnění: 30.06.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

14. Usnesení č. R 9 127 20
Rozpočtové opatření č. 3014/2020
Rada schválila rozpočtové opatření. Jde o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 3.101.800 Kč. Zastupitelstvo hl.
m. Prahy schválilo poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem a jednotkám sborů
dobrovolných hasičů na výdaje vzniklé při řešení krizové situace v souvislosti s šírením nového typu koronaviru.

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 3014/2020, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, s
účinností od 1. 4. 2020;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 07.04.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

15. Usnesení č. R 9 128 20
Rozpočtové opatření č. 3015/2020
Rada schválila rozpočtové opatření. Jde o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 5.000.000 Kč. Zastupitelstvo hl.
m. Prahy schválilo pro městskou část poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určené na
revitalizaci prostranství Sluneční město.

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 3015/2020, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
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Termín plnění: 07.04.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

16. Usnesení č. R 9 129 20
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Rada schválila rozpočtové opatření. Jde o přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu v částce
300.000 Kč. Tato částka bude přesunuta z místní správy na krizová opatření.

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 6/2020, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 01.04.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

17. Usnesení č. R 9 130 20
Zapojení MČ Praha-Zbraslav do pilotního programu "Koordinátorů participativního plánování"
Rada schválila zapojení městské části do celoměstského pilotního programu Koordinátorů participativního
plánování. Hlavním cílem programu je vytvořit v Praze propojený systém koordinátorů pariticipativního plánování,
který bude zajišťovat participaci občanů, koordinaci projektů a spolupráci městských institucí a městských částí.

Rada městské části

I. bere na vědomí
1. informace o projektu/programu "Koordinátoři participativního plánování";

II. schvaluje
1. zapojení MČ Praha-Zbraslav do celoměstského pilotního programu Koordinátorů
participativního plánování a připojuje se tak k Usnesení PHMP č. 277 ze dne 17. 2. 2020;
2. aktivní účast RMČ i úřadu MČ Praha-Zbraslav na realizaci pilotních projektů při implementaci
pilotního programu Koordinátorů participativního plánování dle přílohy č. 2, včetně realizace
průzkumů úřadu MČ dle přílohy č. 2;

III. ukládá
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1. radnímu, Ing. Radku Rejnovi, seznámit úřad MČ Praha-Zbraslav a také relevantní příspěvkové
organizace zřizované městskou částí Praha-Zbraslav s pilotním programem koordinátorů
participativního plánování ve spolupráci s IPR Praha;
2. tajemníkovi Petru Janečkovi vytvořit pracovní pozici koordinátora participativního plánování v
rámci Organizačního řádu ÚMČ Praha-Zbraslav;
3. tajemníkovi Petru Janečkovi aktivně spolupracovat s radním Ing. Radkem Rejnou a IPR Praha
při implementaci a realizaci pilotního programu koordinátorů participativního plánování včetně
realizace přípravných průzkumů dle přílohy č. 2;
4. OKT zajistit administrativní kroky tohoto usnesení.
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

18. Usnesení č. R 9 131 20
Opatření v souvislosti s Covid-19
Rada souhlasila, aby na základě individuálních žádostí bylo promíjeno nájemné za nebytové prostory a pozemky,
které má MČ ve správě.

Rada městské části

I. souhlasí
1. aby na základě individuálních žádostí bylo prominuto nájemné nebytových prostor a pozemků
ve správě MČ Praha-Zbraslav používaných pro podnikání fyzických či právnických osob, kde
došlo k nucenému uzavření, či omezení provozu, a to po dobu vyhlášení krizového stavu,
případně po dobu trvání omezení vyplývajících z nařízení státních orgánů;

II. ukládá
1. místostarostovi MČ Filipu Gasparovi a úřadu MČ realizaci a administraci jednotlivých žádostí.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 10.04.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

Bc. Filip Gaspar

Ing. Radek Rejna
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