Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
30. řádné jednání rady městské části, konané dne
6. 8. 2014 v 16:00 hod.
Přítomni:

A. Háněl, S. Hasenkopfová, F. Toušek

Dále přítomni:

P. Synek

Hosté:

Y. Šobrová

Omluvení:
Ověřovatelé:

A. Háněl, F. Toušek

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení, kontrola zápisu

2 (2)

Žádost o odprodej 3/8 pozemků parc.č. 2048, 2050, 2051, 2049, 2052/3, 2052/2, 2052/4,
2052/5 vše v k.ú. Zbraslav

3 (3)

Sejmutý záměr – pronájem části pozemku parc.č. 1314/78 o výměře 2 536m² v k.ú.
Zbraslav

4 (4)

Sejmutý záměr - Odprodej pozemku parc.č. 2191v k.ú. Zbraslav panu Vítězslavu
Čermákovi

5 (5)

Sejmutý záměr – pronájem nebytových prostor v bytovém domě v ulici Vladislava
Vančury 631

6 (6)

Výpověď z nájmu části pozemku – dlužné nájemné za část pozemku parc.č. 1292/2 o
výměře 10m² v k.ú. Zbraslav

7 (7)

Snížení nájemného za parkovací místa na pozemku parc.č. 91/1 v k.ú. Zbraslav – Tomali
s.r.o.

8 (8)

Pronájem volného bytu č. 36/6 v bytovém domě El. Přemyslovny 437

9 (9)

Pronájem volného bytu č. 42/7 v bytovém domě El. Přemyslovny 437

10 (10)

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 213 v DsPS U Včely 1442

11 (11)

Odstranění hospodářství LTO v areálu UJP Praha a.s.

12 (12)

"Praha - Zbraslav, definivní připojení RS1910 z TR9966 110/22kV" - napájení
Komořanského tunelu el. energií

13 (13)

Stížnost a žádost o prošetření služby čištění komínů paní Petrůjové - v bytovém domě
Zvonařská 898

14 (14)

Žádost o povolení konání IXX. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav"

15 (15)

Návrh na změnu přílohy č. 1 k tržnímu řádu – zařazení předsunuté prodejní místo

16 (16)

Žádost o povolení natáčení na Zbraslavském hřbitově

17 (17)

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. - Diana Fish
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18 (18)

Žádost o splátkový kalendář

19 (19)

Odpis pohledávky - poplatky ze psa

20 (11)

Dotace MHMP investiční akce 2015

21 (10)

RC Pexeso - žádost o partnerství

22 (20)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, kontrola zápisu

2.

Žádost o odprodej 3/8 pozemků parc.č. 2048, 2050, 2051, 2049, 2052/3, 2052/2, 2052/4,
2052/5 vše v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Odbor místního hospodářství předložil radě znovu materiál ve věci žádosti o odkup 3/8 pozemků
výše uvedených pozemků.
Celý tento materiál musí být znovu projednán z důvodu chybně vypracované kupní smlouvy,
ve které byla jako strana kupující uvedeno Společenství vlastníků jednotek domů č.p. 558, 559,
560.
O této skutečnosti MČ Praha–Zbraslav informovala telefonicky právnička katastrálního úřadu.
Návrh na vklad, který byl katastrálnímu úřadu doručen byl zamítnut. Podle nového občanského
zákoníku § 1195 může společenství vlastníků nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely
správy domu a pozemku. Bylo nám sděleno, že došlo k pochybení, a kupní smlouvy měly být
vyhotoveny jmenovitě na konkrétní vlastníky. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s
vyvěšením záměru.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 242 14

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem odprodat 3/8 pozemku parc. č. 2048 v k. ú. Zbraslav ve prospěch:
SJM Štěpána Ernýgra a Boženy Ernýgrové – podíl na pozemku 2670/32432 za
cenu 61 662,25 Kč
SJM Ing. Václava Jirkovského a Martiny Jirkovské - podíl na pozemku
2730/32432 za cenu 63 047,90 Kč
SJM Ing. Václava Lochmana a Věry Lochmanové - podíl na pozemku 2670/32432
za cenu 61 662,25 Kč
Martina Pauera - podíl na pozemku 1413/32432 za cenu 32 632,50 Kč
Ing. Aleny Ryškové - podíl na pozemku 2679/32432 za cenu 61 870,10 Kč
odprodat 3/8 pozemku parc. č. 2049 v k. ú. Zbraslav pod garážemi ve prospěch:
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SJM Štěpána Ernýgra a Boženy Ernýgrové (Jednotka č. 1) - podíl na pozemku
675/12000 za cenu 29 531,25 Kč
SJM Ing. Václava Jirkovského a Martiny Jirkovské (Jednotka č. 2) - podíl na
pozemku 666/12000 za cenu 29 137,50 Kč
SJM Ing. Václava Lochmana a Věry Lochmanové (Jednotka č. 3) - podíl na
pozemku 657/12000 za cenu 28 743,75 Kč
Ing. Aleny Ryškové (Jednotka č. 4) - podíl na pozemku 648/12000 za cenu 28 350
Kč
Dany Vasilikové (Jednotka č. 5) - podíl na pozemku 627/12000 za cenu 27 431,25
Kč
SJM Václava Černého a Martiny Černé (Jednotka č. 6) - podíl na pozemku
618/12000 za cenu 27 037,50 Kč
Mgr. Gabriely Smetákové (Jednotka č. 7) - podíl na pozemku 609/12000 za cenu
26 643,75 Kč
odprodat 3/8 pozemku parc. č. 2050 v k. ú. Zbraslav ve prospěch:
Marie Čejkové - podíl na pozemku 2160/39448 za cenu 42 736,80 Kč
SJM Václava Černého a Martiny Černé - podíl na pozemku 2160/39448 za cenu
42 736,80 Kč
SJM Stanislava Morčuše a Ing. Jitky Morčušové - podíl na pozemku 4578/39448
za cenu 90 578,20 Kč
Gabriely Smetákové - podíl na pozemku 1575/39448 za cenu 31 162,10 Kč
SJM Jiřího Součka a Libuše Součkové - podíl na pozemku 2160/39448 za cenu 42
736,80 Kč
Dany Vasilikové - podíl na pozemku 2160/39448 za cenu 42 736,80 Kč
odprodat 3/8 (8,625 m2;) pozemku parc. č. 2052/3 v k. ú. Zbraslav pod garáží ve
prospěch:
SJM Jiřího Součka a Libuše Součkové za cenu 30 187,50 Kč
odprodat 3/8 (8,25 m2;) pozemku parc. č. 2052/2 v k. ú. Zbraslav pod garáží ve
prospěch:
Evy Hradcové za cenu 28 875 Kč
odprodat 3/8 pozemku parc. č. 2051 v k. ú. Zbraslav ve prospěch:
Emila Havlíčka - podíl na pozemku 4599/34032 za cenu 102 636,94 Kč
Evy Hradcové - podíl na pozemku 2730/34032 za cenu 60 926,04 Kč
Mgr. Jiřiny Sojkové - podíl na pozemku 2679/34032 za cenu 59 787,86 Kč
Veroniky Střechové - podíl na pozemku 1377/34032 za cenu 30 730,83 Kč
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Petra Vlasáka - podíl na pozemku 1377/34032 za cenu 30 730,83 Kč
odprodat 3/8 (7,125 m2;) pozemku parc. č. 2052/4 v k. ú. Zbraslav pod garáží ve
prospěch:
Emila Havlíčka za cenu 24 937,50 Kč
odprodat 3/8 (7,50 m2;) pozemku parc. č. 2052/5 v k. ú. Zbraslav pod garáží ve
prospěch:
SJM Emila Havlíčka a Marty Havlíčkové za cenu 26 250 Kč
Celková cena za pozemky 1.165 500 Kč

II.

ukládá
KS vyvěsit záměr.
Termín: 7.8.2014

3.

Sejmutý záměr – pronájem části pozemku parc.č. 1314/78 o výměře 2 536m² v k.ú.
Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Tento bod byl odložen na příští jednání Rady MČ Praha-Zbraslav. Na vyvěšený záměr
pronajmout pozemek za účelem provozování hlídaného parkoviště se přihlásili 2 zájemci. Budou
pozváni na jednání rady, aby předložili své varianty k provozování parkoviště.

4.

Sejmutý záměr - Odprodej pozemku parc.č. 2191v k.ú. Zbraslav panu Vítězslavu
Čermákovi
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Na vyvěšený záměr odprodej pozemku parc. č. 2191 v k. ú. Zbraslav se přihlásil pan Čermák.
Rada Městské části Praha-Zbraslav s odprodejem souhlasila. Celý materiál bude projednán na
nejbližším jednání ZMČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 243 14

Rada městské části

I.

souhlasí
odprodejem pozemku parc. č. 2191 o výměře 17 m² v k. ú. Zbraslav předem
určenému zájemci panu Vítězslavu Čermákovi za cenu dle cenové mapy 4.000
Kč/m², celkem 68.000 Kč

II.

doporučuje
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Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s odprodejem pozemku parc. č.
2191 o výměře 17 m² v k. ú. Zbraslav předem určenému zájemci panu Vítězslavu
Čermákovi za cenu dle cenové mapy 4.000 Kč/m², celkem 68.000 Kč.
5.

Sejmutý záměr – pronájem nebytových prostor v bytovém domě v ulici Vladislava
Vančury 631
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Tento materiál byl odložen na příští jednání Rady MČ Praha-Zbraslav. Jednání Rady Městské
části Praha - Zbraslav se osobně zúčastnila paní Y. Šobrová ve věci hledání nových nebytových
prostor pro umístění její prodejny květin. Rada hledá ještě další varianty řešení pro umístění
prodejny.

6.

Výpověď z nájmu části pozemku – dlužné nájemné za část pozemku parc.č. 1292/2 o
výměře 10m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Pan Janků, který je od 1.1.2014 nájemcem pozemku, zaplatil nájemné pouze za měsíc leden,
únor 2014. Zaslaná upomínka o zaplacení dluhu se vrátila s tím, že se adresát odstěhoval.
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila výpověď z nájmu jelikož nájemce porušuje své
povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 04
Usnesení č. R 30 244 14

Rada městské části

I.

schvaluje
výpověď z nájmu části pozemku parc. č 1292/2 o výměře 10 m² v k. ú. Zbraslav
pro nájemce pana Ota Janků

II.

ukládá
starostovi podepsat výpověď z nájmu pozemku.
Termín: 11.8.2014

7.

Snížení nájemného za parkovací místa na pozemku parc.č. 91/1 v k.ú. Zbraslav – Tomali
s.r.o.
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
MČ Praha-Zbraslav obdržela stížnost od jednatele společnosti TOMALI, s. r. o., ve které žádá
snížení nájemného za období, ve kterém nemohl využívat pronajaté parkovací stání. V měsíci
dubnu a květnu 2014 probíhalo napojení na inženýrské sítě v ulici U Národní galerie. Rada
Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se snížením nájemného na rok 2014 o 513 Kč.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 30 245 14

Rada městské části

I.

souhlasí
se snížením nájemného na rok 2014 za parkovací místa na pozemku parc. č. 91/1 v
k. ú. Zbraslav pro společnost Tomali, s. r. o. o 513 Kč

II.

ukládá
KS odpovědět žadateli.
Termín: 11.8.2014

8.

Pronájem volného bytu č. 36/6 v bytovém domě El. Přemyslovny 437
Předkladatel: Aleš Háněl, Ivana Kohoutová
Na vyvěšený záměr pronájmu bytu v ul. El. Přemyslovny se přihlásili 4 zájemci. S ohledem na
skutečnost, že vyhlášené výběrové řízení bylo jednokriteriální, doporučila komise pro otevírání
obálek radě schválit pronájem bytu manželům Schlosserovým. Rada Městské části PrahaZbraslav s tímto souhlasila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 246 14

Rada městské části

I.

bere na vědomí
protokol o otevírání obálek ze dne 1.8.2014

II.

schvaluje
pronájem bytu č. 36/6 o velikosti 3+1 o výměře 67,04 m2 v bytovém domě El.
Přemyslovny 437, na dobu neurčitou, manželům Schlosserovým za smluvní
nájemné za první měsíc nájmu ve výši 171.000,00 Kč, nájemné od druhého měsíce
nájmu bude stanoveno v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.

III.

ukládá
a)

KS informovat všechny uchazeče
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b)

OMH zajistit potřebné administrativní kroky.
Termín: 30.9.2014

9.

Pronájem volného bytu č. 42/7 v bytovém domě El. Přemyslovny 437
Předkladatel: Aleš Háněl, Ivana Kohoutová
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila záměr pronájmu volného bytu v ulici El.

Přemyslovny 437. Byt je o velikosti 2+1 o celkové výměře 78,80 m2, nachází se v 3. nadzemním
podlaží. Během června a července 2014 byl kompletně zrekonstruován. Za první měsíc nájmu
je stanoveno min. nájemné 200.000 Kč. Nájemné od druhého měsíce je stanoveno ve výši 7.674
Kč.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 247 14

Rada městské části

I.

schvaluje
záměr pronájmu volného bytu č. 42/7 v ulici El. Přemyslovny 437 obálkovou
metodou za minimální nájemné za první měsíc nájmu 200.000 Kč, na dobu
neurčitou, nájemné od druhého měsíce je stanoveno ve výši 7.674,00Kč (100,98
Kč/m2) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.

II.

ukládá
KS vyvěsit záměr a soutěžní podmínky pronájmu volného bytu č. 42/7 v ulici El.
Přemyslovny 437.

10.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 213 v DsPS U Včely 1442
Předkladatel: Aleš Háněl, Ivana Kohoutová
Na základě usnesení rady z měsíce června, byl ukončen nájem bytu v DsPS paní Zahradníčkové.
Ukončení nájmu doporučila radě Komise zdravotní, sociální a DsPS. Paní Zahradníčková podala
žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Rada Městské části Praha-Zbraslav nesouhlasila s
prodloužením nájmu bytu v DsPS.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 248 14

Rada městské části

I.

nesouhlasí
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s prodloužením nájmu bytu č. 213 dle smlouvy o nájmu bytu pro 1 osobu v Domě
s pečovatelskou službou v Praze-Zbraslavi ze dne 30.11.2012 ve znění pozdějšího
dodatku uzavřeného na dobu určitou do 30.6.2014

II.

ukládá
KS informovat žadatelku.

11.

Odstranění hospodářství LTO v areálu UJP Praha a.s.
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav projednávala materiál ve věci odstranění hospodářství
LTO (lehké, topné oleje) v areálu ÚJP Praha. Odstraňovaná stavba je olejovým hospodářstvím
kotelny na LTO. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s projektovou dokumentací k
odstranění.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 249 14

Rada městské části

I.

schvaluje
PD k odstranění hospodářství LTO v areálu UJP Praha, a. s.

II.

ukládá
KS odpovědět žadateli.
Termín: 8.8.2014

12.

"Praha - Zbraslav, definivní připojení RS1910 z TR9966 110/22kV" - napájení
Komořanského tunelu el. energií
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila studii proveditelnosti na výše zmíněnou akci.
Cílem stavby je zajištění vyšší spolehlivosti napájení "Komořanského tunelu" el. energií. Rada
požaduje realizovat variantu 2 - Strakonická - Pražský okruh. Varianta 1 - Trasa Zbraslav - Most
Závodu míru by byla velkým zásahem do MČ.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 250 14

Rada městské části

I.

schvaluje
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studii proveditelnosti na akci "Praha-Zbraslav, definivní připojení RS1910 z
TR9966 110/22kV" - napájení Komořanského tunelu el. energií

II.

požaduje
realizovat variantu 2 - Strakonická - Pražský okruh

III.

nesouhlasí
s variantou 1 navrženého řešení z důvodu rozsáhlého zásahu do MČ

IV.

ukládá
KS odpovědět žadateli.
Termín: 8.8.2014

13.

Stížnost a žádost o prošetření služby čištění komínů paní Petrůjové - v bytovém domě
Zvonařská 898
Předkladatel: Aleš Háněl, Ivana Kohoutová
Odbor místního hospodářství předložil radě k projednání materiál ve věci žádosti o prošetření
služby čištění komínů paní Petrůjové. Rada Městské části Praha-Zbraslav vzala na vědomí, že
kominické práce jsou objednávány dle ceny v místě obvyklé. Rada nesouhlasila s tím, aby si
nájemníci sami objednávali výše zmiňovanou službu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 251 14

Rada městské části

I.

bere na vědomí
že kominické práce v bytových domech, které jsou ve správě MČ Praha–Zbraslav,
jsou objednávány dle ceny v místě obvyklé

II.

nesouhlasí
s tím, že nájemníci si budou sami sjednávat svým jménem službu – kominické
práce

III.

ukládá
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KS informovat nájemce.
14.

Žádost o povolení konání IXX. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav"
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila konání IXX. ročníku Mezinárodního festivalu
"Vejvodova Zbraslav" ve dnech 26.9. - 28.9.2014.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 252 14

Rada městské části

I.

schvaluje
konání IXX. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav" ve dnech
26.9. - 28.9.2014 na Zbraslavském nám.

II.

III.

schvaluje
a)

že MČ Praha-Zbraslav bude spolupořadatelem festivalu

b)

maximální limit finančního plnění jako spolupořadatele akce ve výši 75.000 Kč

stanovuje
že Zbraslavské nám. bude poskytnuto pro konání IXX. ročníku Mezinárodního
festivalu "Vejvodova Zbraslav" zdarma

IV.

15.

ukládá
a)

OMH, KS a OKV podniknout potřebné administrativní kroky

b)

OMH zajistit uzávěru komunikací v době slavnostního průvodu a zajistit průběžný
úklid Zbraslavského nám. po dobu konání festivalu.

Návrh na změnu přílohy č. 1 k tržnímu řádu – zařazení předsunuté prodejní místo
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav neschválila Návrh na změnu přílohy č. 1 k tržnímu řádu.
Jednalo se o umístění restaurační zahrádky před restauraci Lubor.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 253 14
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Rada městské části

I.

neschvaluje
Návrh na změnu přílohy č. 1 k tržnímu řádu – zařazení - předsunuté prodejní
místo, z důvodu nevhodného umístění - úzký chodník pro provoz restaurační
zahrádky

II.

ukládá
KS odpovědět žadateli.
Termín: 8.8.2014

16.

Žádost o povolení natáčení na Zbraslavském hřbitově
Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila povolení natáčení na Zbraslavském hřbitově dne
11.8.2014.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 254 14

Rada městské části

I.

schvaluje
povolení natáčení filmu "Jen my víme kde" společností MILK and HONEY
PICTURES, s. r. o. na Zbraslavském hřbitově dne 11.8.2014 od 6.00 do 21.00 hod.
za podmínek daných ve smlouvě

II.

stanovuje
cenu za nájem místa 20.000 Kč/den

III.

ukládá
a) starostovi podepsat smlouvu
b) OMH informovat agenturu.
Termín: 7.8.2014

17.

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. - Diana Fish
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Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila povolení prodeje rybích specialit na Zbraslavském
náměstí do 29.12.2014.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 255 14

Rada městské části

I.

schvaluje
povolení prodeje rybích specialit na Zbraslavském nám. pro společnost Diana
Fish, s. r. o., každé pondělí od 4.8.2014 do 29.12.2014, velikost záboru 10 m2

II.

stanovuje
cenu za nájem místa 40 Kč/m2/den

III.

ukládá
KS informovat žadatele.
Termín: 8.8.2014

18.

Žádost o splátkový kalendář
Předkladatel: Aleš Háněl, Ivana Kohoutová
Na základě žádosti nájemníků bytu v Lomařské 820, Rada Městské části Praha-Zbraslav
souhlasila se splátkovým kalendářem na uhrazení dlužné částky za vyúčtování služeb za rok
2013.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 256 14

Rada městské části

I.

bere na vědomí
žádost o splátkový kalendář za vyúčtování služeb za rok 2013 nájemníkům bytu č.
78 v bytovém domě v Lomařské 820

II.

souhlasí
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s rozvržením dlužné částky na deset splátek s tím, že bude uhrazeno devět splátek
po 504 Kč a jedna splátka po 509 Kč. Závazek formou splátek bude uhrazen
nejpozději do 31.5.2015

III.

19.

ukládá
a)

KS informovat nájemce

b)

OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

Odpis pohledávky - poplatky ze psa
Předkladatel: Aleš Háněl
Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s odpisem pohledávky za místní poplatek ze psa.
Z důvodu úmrtí poplatníka, je tato pohledávka nevymahatelná.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 257 14

Rada městské části

I.

souhlasí
s odpisem pohledávky za místní poplatek ze psa, která je vedena v účetnictví MČ
Praha-Zbraslav ve výši 500 Kč

II.

ukládá
FO zajistit potřebné administrativní kroky.

20.

Dotace MHMP investiční akce 2015
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila návrh žádosti o dotaci z rozpočtu MHMP pro rok
2015 na investiční akce MČ.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 258 14

Rada městské části

I.

schvaluje
návrh žádosti o dotaci z rozpočtu MHMP pro rok 2015 na investiční akce MČ dle
přílohy, která je součástí tohoto usnesení
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II.

ukládá
OMH podat žádost o dotaci na MHMP.
Termín: 15. 8. 201

21.

RC Pexeso - žádost o partnerství
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se záborem volného prostranství v lokalitě
"Sluneční město" pro akci "Zažít Zbraslav jinak", která se koná 20.9.2014. Rada nesouhlasila s
umístěním reklamních plachet dle žádosti.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 259 14

Rada městské části

I.

souhlasí
se záborem volného prostranství v lokalitě "Sluneční město" a uzavřením
komunikace Pelzova pro akci "Zažít Zbraslav jinak" dne 20.9.2014

II.

konstatuje
že z důvodu konání akce "Pivní slavnosti" ve stejném termínu není MČ PrahaZbraslav schopna zajstit další součinnost

III.

nesouhlasí
s umístěním reklamních plachet dle žádosti

IV.

ukládá
KS odpovědět žadateli.

22.

Různé
Rada Městské části Praha-Zbraslav vzala na vědomí převody finančních prostředků mezi
položkami kapitoly.
Dále vzala na vědomí dva dodatky ke Smlouvě o dílo - "Rekonstrukce a rozšíření víceúčelových
hřišť a dětského hřiště Lahovičky".
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Filip Toušek

Ing. Aleš Háněl, MBA
starosta MČ Praha - Zbraslav
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