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

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZBRASLAV

ZÁPIS
11. řádné jednání Rady městské části, které se uskutečnilo dne
15.04.2020 v 15:00
Přítomnic: Z. Vejvodová, M. Bernardová, Z. Wildová, R. Rejna, F. Gaspar
Dále přítomni: P. Janeček
Ověřovatelé: Z. Vejvodová, M. Bernardová
Zapsala: M. Spáčilová
Schválený program:
Číslo
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bod jednání
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k
pozemkům parc.č. 703/1, parc.č. 703/2 a parc.č. 703/3 v k.ú.
Zbraslav
Stavba vodovodu, tlakové kanalizace a plynu v ulici Nad
Kamínkou na pozemcích parc.č. 2872/2, 2878/3, 2884/28,
2884/46, 2884/45, 2884/1, 2884/3 vše v k.ú. Zbraslav
Zřízení kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 1919 v k.ú.
Zbraslav
Nástavba a stavební úpravy RD č.p. 689 na pozemku parc.č. 1652
v k.ú. Zbraslav
Stavební úpravy objektu čp. 444 s názvem "Střešní okna, dům
pana Šafáře" na pozemku parc.č. 214 v k.ú. Zbraslav
Stavební úpravy střechy objektu čp. 1169 na pozemku parc.č.
3117 v k.ú. Zbraslav
Změna stavby před dokončením stavby nazvané "Stavební úpravy,
přístavba a novostavba garáže" na pozemcích parc.č. 845 a 846
vše v k.ú. Zbraslav
Pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 668 o celkové
výměře 341 m2 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
Pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 668 o celkové
výměře 56m2 v k.ú. Zbraslav, ulice U Prádelny

Rozhodnutí

Číslo usnesení

Schváleno

R 11 133 20

Schváleno

R 11 134 20

Schváleno

R 11 135 20

Schváleno

R 11 136 20

Schváleno

R 11 137 20

Schváleno

R 11 138 20

Schváleno

R 11 139 20

Schváleno

R 11 140 20

Schváleno

R 11 141 20

Rozpočtové opatření č. 7/2020

Schváleno

R 11 142 20

Schváleno

R 11 143 20

Schváleno

R 11 144 20

Schváleno

R 11 145 20

Schváleno

R 11 146 20

Schváleno

R 11 147 20

Schváleno

R 11 148 20

Schváleno

R 11 149 20

Dodatek č. 2 k SoD na "Udržovací a sanační práce objektu Nad
Parkem 874, Praha-Zbraslav"
Schválení žádosti o výpůjčku hřiště č. parc. 1314/156 - VBC
Zbraslav
Stanovisko zřizovatele k výsledku šetření stížnosti Českou školní
inspekcí č. ČŠIA-825/20-A v ZŠ Vladislava Vančury
Poskytnutí dotací na systémovou podporu neziskových organizací
Žádost o prodloužení záboru na Zbraslavském náměstí před
domem č. 467, Cukrárna Hanny
Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - Junák
- český skaut, středisko Uragan Zbraslav, z. s.
Revokace Usnesení č. R 6 77 20 ze dne 2.3.2020
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18.

Rozpočtové opatření č. 3013/2020

Schváleno

R 11 150 20

19.

Rozpočtové opatření č. 7002/2020

Schváleno

R 11 151 20

20.

Rozpočtové opatření č. 8/2020

Schváleno

R 11 152 20

1. Usnesení č. R 11 133 20
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 703/1, parc.č. 703/2 a
parc.č. 703/3 v k.ú. Zbraslav
Rada schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Budoucí oprávněný je investorem
a budoucím vlastníkem kabelového vedení.

Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 703/1,
parc. č. 703/2 a parc. č. 703/3, druh pozemku: ostatní plocha v k. ú. Zbraslav, zapsaným na LV
1707, vlastnické právo pro hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí Městská část
Praha-Zbraslav, se společností PREdistribuce, a. s., IČ: 273 76 516, se sídlem: Svornosti
3199/19a, 150 00 Praha 5, v předloženém znění;

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 olnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 30.04.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

2. Usnesení č. R 11 134 20
Stavba vodovodu, tlakové kanalizace a plynu v ulici Nad Kamínkou na pozemcích parc.č. 2872/2,
2878/3, 2884/28, 2884/46, 2884/45, 2884/1, 2884/3 vše v k.ú. Zbraslav
Rada vzala na vědomí projektovou dokumentaci, která řeší vybudování nového řadu vody, kanalizace z ulice J.
Štěpničkové do ulice Nad Kamínkou, na které budou napojeny přilehlé nemovitosti. Stavební komise se vyjádřila,
že inženýrské sítě by měly být vedeny pod komunikací.

Rada městské části

I. bere na vědomí
1. žádost a projektovou dokumentaci stavby nazvanou „Praha-Zbraslav, k. ú. Zbraslav, ul. Nad
Kamínkou, Vodovod a tlaková kanalizace a 6x přípojky V+TK“ umístěné na pozemcích parc. č.
2878/2, 2878/3, 2884/28, 2884/46, 2884/45, 2884/1, 2884/3 vše v k. ú. Zbraslav na základě
žádosti ze dne 10. 2. 2020;

II. požaduje
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1. umístit inženýrské sítě pod komunikaci, podmínky zpětné úpravy povrchů komunikace budou
stanoveny při podání žádosti o výkopové povolení;
2. před podáním žádosti o vydání rozhodnutí o umístěním stavby uzavřít se stavebníkem
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům dotčených stavbou;

III. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 31.05.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

3. Usnesení č. R 11 135 20
Zřízení kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 1919 v k.ú. Zbraslav
Rada, na základě žádosti, odsouhlasila zřízení nové kanalizační přípojky pro rodinný dům. Stavební komise
souhlasila.

Rada městské části

I. souhlasí
1. se zřízením nové kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 1919 v k. ú. Zbraslav pro
novostavbu rodinného domu Zbraslav na pozemcích parc.č. 1916 a parc. č. 1915 vše v k. ú.
Zbraslav na základě žádosti ze dne 5. 2. 2020;

II. konstatuje
1. toto usnesení nenahrazuje vyjádření MČ Praha-Zbraslav k novostavbě rodinného domu na
pozemcích parc. č. 1916 a parc. č. 1915 vše v k. ú. Zbraslav;

III. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 31.05.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

4. Usnesení č. R 11 136 20
Nástavba a stavební úpravy RD č.p. 689 na pozemku parc.č. 1652 v k.ú. Zbraslav
OMIR předložil radě žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby, která řeší nástavbu a stavební
úpravy rodinného domu v ulici V Bílce. Stavební úpravy spočívají v úpravě povrchů a oken. Nástavba se týká
zrušení terasy jejíž plocha bude začleněna do užitné plochy vnitřního prostoru. Stavební komise si vyžádala
konzultaci se zpracovatelem dokumentace. Rada vzala žádost na vědomí s požadavkem, aby při úpravách byl
respektován současný vzhled objektu.

Rada městské části
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I. bere na vědomí
1. žádost č.j. MCZB/4015/2019/OMIR ze dne 4.12.2019 o závazné stanovisko k projektové
dokumentaci stavby „Nástavba a stavební úpravy RD, Zbraslav“ objektu čp. 689 na pozemku
parc. č. 1652 v k. ú. Zbraslav;

II. požaduje
1. po stavebníkovi, aby při úpravách respektoval současný vzhled objektu a zachoval současné
členění fasády a výplní otvorů;

III. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 31.05.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

5. Usnesení č. R 11 137 20
Stavební úpravy objektu čp. 444 s názvem "Střešní okna, dům pana Šafáře" na pozemku parc.č. 214
v k.ú. Zbraslav
Rada, na základě žádosti, souhlasila s předloženou dokumentací stavby. Předmětem dokumentace jsou stavební
úpravy v podkroví stávajícího domu. Do střechy budou umístěna střešní okna. Stavební komise souhlasila bez
připomínek.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s předloženou dokumentací stavby „Střešní okna, dům pana Šafáře“ na pozemku parc. č. 214
v k. ú. Zbraslav na základě žádosti ze dne 30.03.2020;

II. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 31.05.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

6. Usnesení č. R 11 138 20
Stavební úpravy střechy objektu čp. 1169 na pozemku parc.č. 3117 v k.ú. Zbraslav
Rada, na základě žádosti, souhlasila s předloženou dokumentací stavby. Předmětem dokumentace jsou stavební
úpravy stávajícího krovu spočívající v demontáži stávající střechy a její nové provedení. Stavební komise souhlasila
bez připomínek.

Rada městské části
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I. souhlasí
1. s předloženou dokumentací stavby „Rekonstrukce střechy, Zbraslav-Závist“ objektu čp. 1169
umístěného na pozemku parc. č. 3117 v k. ú. Zbraslav na základě žádosti ze dne 25.03.2020;

II. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 31.05.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

7. Usnesení č. R 11 139 20
Změna stavby před dokončením stavby nazvané "Stavební úpravy, přístavba a novostavba garáže"
na pozemcích parc.č. 845 a 846 vše v k.ú. Zbraslav
Rada, na základě žádosti, souhlasila s předloženou dokumentací stavby. Předmětem projektové dokumentace je
změna stavby před jejím dokončením v ulici Nechybova. Oproti původní dokumentaci dojde ke zvětšení a
zastřešení terasy. Stavební komise neměla ke změně stavby připomínky.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s předloženou dokumentací změny stavby před jejím dokončením nazvané „Stavební úpravy,
přístavba a novostavba garáže rodinného domu manželů Malých“ objektu čp. 243 umístěného
na pozemcích parc. č. 845 a parc. č. 846 vše v k. ú. Zbraslav na základě žádosti ze dne
25.03.2020;

II. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 31.05.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

8. Usnesení č. R 11 140 20
Pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 668 o celkové výměře 341 m2 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
Na zveřejněný záměr pronájmu nebytového prostoru a dále části přilehlých pozemků se přihásil jeden zájemce, a
to Junák - český skaut. Rada schválila uzavření Nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v budově v
ulici U Prádelny. Účelem nájmu je činnost a aktivity budoucího nájemce vyplývající z jeho stanov jakožto
nezávislého a nepolitického spolku.

Rada městské části
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I. schvaluje
1. uzavření Nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru 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 PrahaZbraslav, 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 PrahaZbraslav, na základě přihlášení se na zveřejněný záměr č.j. 1010/2020/OMIR ze dne 1.4.2020,
za cenu 20.000 Kč/rok na dobu určitou 20 let s tím, že nájemné bude s ohledem na vyhlášený
krizový stav placeno od 1.9.2020;

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: 30.06.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

9. Usnesení č. R 11 141 20
Pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 668 o celkové výměře 56m2 v k.ú. Zbraslav, ulice U
Prádelny
Na zveřejněný záměr pronájmu nebytového prostoru se přihlásil jeden zájemce, a to Bifé, s. r. o. Rada schválila
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v budově v ulici U Prádelny. Účelem nájmu je provoz
denní kavárny.

Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místností č. 107 až 113, o
celkové výměře 56 m2, 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 přihlášení se na
zveřejněný záměr č.j. 0932/2020/OMIR ze dne 23.3 2020, za cenu 100 Kč/m?/měsíc, na dobu
neurčitou s tím, že nájemné bude s ohledem na vyhlášený krizový stav placeno od 1.7.2020;

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

III. ukládá
1. OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
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Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 30.06.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

10. Usnesení č. R 11 142 20
Rozpočtové opatření č. 7/2020
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu v
částce 300.000 Kč. O tuto částku bude navýšena akce na rok 2021 - rekonstrukce bytového domu v ulici Nad
Parkem. Důvodem jsou plánované vícepráce a provedení plynofikace, která se původně neplánovala.

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 7/2020, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 22.04.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

11. Usnesení č. R 11 143 20
Dodatek č. 2 k SoD na "Udržovací a sanační práce objektu Nad Parkem 874, Praha-Zbraslav"
Rada souhlasila s uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo na udržovací a sanační práce v objektu v ulici Nad Parkem.
Při zahájení prací bylo zjištěno, že je nutné odstranit celou přizdívku, srovnat suterénní zdivo do roviny a aplikovat
hydroizolaci. Dále bylo zjištěno, že objekt nemá dostatečné základy, které je nutno dozdít. Také je potřeba provést
nově celou ležatou kanalizaci. Dodatkem se tedy navyšuje cena za vícepráce.

Rada městské části

I. bere na vědomí
1. podklady změnového listu č. 1 pro Dodatek č. 2 při realizaci stavby "Sanační a udržovací práce
bytového domu Nad Parkem 874, Praha-Zbraslav";

II. souhlasí
1. z uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ID 11014676 uzavřené 27.2.2020 se společností
Camino 88, s. r. o., IČ: 276 39 240 ve výši 284.449,08 Kč bez DPH, resp. 327.116,44 Kč vč.
DPH, v předloženém znění;

III. pověřuje
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1. starostku, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Dodatku č. 2 dle bodu II. tohoto usnesení;

IV. ukládá
1. OMIR realizovat administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 30.04.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

12. Usnesení č. R 11 144 20
Schválení žádosti o výpůjčku hřiště č. parc. 1314/156 - VBC Zbraslav
Na základě žádosti, rada schválila výpůjčku hřiště pro možnost nácviku jízdy na historických kolech. Jedná se
konkrétně o 4 dny.

Rada městské části

I. schvaluje
1. výpůjčku hřiště, které se nachází na pozemku parc. č. 1314/156 v k. ú. Zbraslav, podanou VBC
Zbraslav dne 3. 4. 2020, z důvodu nácviku jízdy na kolech k plánovaným vystoupením
rejového družstva VBC Zbraslav;

II. ukládá
1. OŽP realizovat potřebné administrativní kroky.
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

13. Usnesení č. R 11 145 20
Stanovisko zřizovatele k výsledku šetření stížnosti Českou školní inspekcí č. ČŠIA-825/20-A v ZŠ
Vladislava Vančury
Rada svým usnesením vzala na vědomí výsledek šetření stížnosti Českou školní inspekcí. Uložila řediteli školy
napravit zjištěné nedostatky.

Rada městské části

I. bere na vědomí
1. výsledek šetření stížnosti Českou školní inspekcí č. ČŠIA-825/20-A, týkající se nedostatečné
komunikace ředitele školy s otcem žáka školy v souvislosti se školním úrazem;

II. ukládá
1. řediteli ZŠ Vladislava Vančury, Ing. Lukáši Heroutovi, Ph. D. napravit zjištěné nedostatky a
předložit zřizovateli zprávu o nápravě do 30. 4. 2020;
2. radní pro oblast školství, Mgr. Zuzaně Wildové, Ph. D., projednat zprávu ČŠI a následné kroky
s ředitelem školy.
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Schváleno

14. Usnesení č. R 11 146 20
Poskytnutí dotací na systémovou podporu neziskových organizací
Na základě doporučení komise pro posuzování žádostí o dotace, rada schválila přidělení dotací neziskovým
organizacím viz usnesení níže. M. Bernardová se zdržela hlasování z důvodu možného střetu zájmů.

Rada městské části

I. bere na vědomí
1. doporučení komise pro posuzování žádostí o dotace z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav k přidělení
dotací v oblasti systémové podpory neziskovým organizacím pro rok 2020;

II. schvaluje
1. v souladu s § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací rámci Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav pro jednotlivé žadatele takto:
ASČR – Klas: 50.000 Kč
Helpless, o.p.s.: 50.000 Kč
Junák - Uragan Zbraslav: 50.000 Kč
LTC Judo Zbraslav: 48.000 Kč
Modrý klíč o.p.s.: 22.500Kč
Olymp Florbal, z.s.: 50.000 Kč
Pexeso, z.s.: 50.000 Kč
Přírodní klub Lahovičky: 30.000 Kč
SK Kamiwaza Karate z.s.: 34.200 Kč
SPORT Zbraslav: 50.000 Kč
Sportovní klub Zbraslav z.s.: 50.000 Kč
Sportovní rodina: 10.000 Kč
TJ Sokol Zbraslav: 50.000 Kč
V jednom domě o.p.s.: 50.000 Kč
Základní kynologická organizace: 26.250 Kč;

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

IV. ukládá
1. OKŠ zajistit potřebné administrativní úkony.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 30.04.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-1

Schváleno

M. Bernardová se zdržela hlasování

15. Usnesení č. R 11 147 20
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Žádost o prodloužení záboru na Zbraslavském náměstí před domem č. 467, Cukrárna Hanny
Cukrárna Hanny na Zbraslavském náměstí podala žádost o prodloužení záboru veřejného prostranství před
cukrárnou z důvodu provozování zahrádky k posezení. Rada souhlasila s prodloužením záboru o jeden rok.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s prodloužením záboru veřejného prostranství o velikosti 8,25 m2, na Zbraslavském náměstí
před domem č.p. 467, pro dočasnou stavbu, Cukrárna Hanny, s. r. o., IČ: 271 62 001, se
sídlem Náměstí Osvoboditelů 1372, Praha 5 -Radotín, v termínu 01.04.2020-31.03.2021 na
základě žádosti č.j. MCZB/1016/2020/OSV;

II. ukládá
1. OSV informovat žadatele o usnesení.
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

16. Usnesení č. R 11 148 20
Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - Junák - český skaut, středisko Uragan
Zbraslav, z. s.
Rada schválila poskytnutí daru zapsanému spolku Junák - český skaut ve výši 50.000 Kč. Členové vyrábějí ochranné
prostředky za účelem zmírnění negativních dopadů spojených s epidemií koronaviru, které zdarma distribuují
veřejnosti.

Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru na zmírnění negativních
dopadů spojených s epidemií koronaviru ve výši 50.000 Kč pro Junák - český skaut, středisko
Uragan Zbraslav, z. s., v předloženém znění;

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

III. ukládá
1. OKT zajistit potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 30.04.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

17. Usnesení č. R 11 149 20
Revokace Usnesení č. R 6 77 20 ze dne 2.3.2020
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Rada revokovala své usnesení, které přijala v březnu. Obec Dolní Břeřany vzala zpět svou žádost o finanční
podporu na provozování zookoutku. Zookoutek bude ukončovat svůj provoz.

Rada městské části

I. revokuje
1. Usnesení Rady MČ Praha-Zbraslav č. R 6 77 20 ze dne 2.3.2020, na základě žádosti č.j.
MCZB/0996/2020/OKT ze dne 1.4.2020.
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

18. Usnesení č. R 11 150 20
Rozpočtové opatření č. 3013/2020
Rada schválila rozpočtové opatření, kterým dochází ke zvýšení schváleného rozpočtu o částku 60.097.900 Kč.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly
MČ přiděleny v roce 2019.

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 3013/2020, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 22.04.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

19. Usnesení č. R 11 151 20
Rozpočtové opatření č. 7002/2020
Rada schválila rozpočtové opatření, kterým dochází ke zvýšení schváleného rozpočtu o částku 1.407.400 Kč.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením úpravu rozpočtu, která se vztahuje k projektům schváleným
v rámci Operačního programu Praha - pól růstu. Jedná se o modernizaci jazykové učebny v ZŠ Vl. Vančury a o akci
"Poznávej a uč se ..." realizovanou v MŠ Nad Parkem.

Rada městské části

I. schvaluje
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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 7002/2020, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 22.04.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

20. Usnesení č. R 11 152 20
Rozpočtové opatření č. 8/2020
Rada schválila rozpočtové opatření. Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu. Částka 50.000 Kč bude přesunuta na akci rekonstrukce zeleně V Bílce.

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 8/2020, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 22.04.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

Ing. Zuzana Vejvodová, starostka

Mgr. Michaela Bernardová, místostarostka
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