Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
34. řádné jednání rady městské části, konané dne
3. 9. 2014 v 16:00 hod.
Přítomni:

A. Háněl, S. Hasenkopfová, F. Toušek

Dále přítomni:
Hosté:
Omluvení:

P. Synek

Ověřovatelé:

A. Háněl, S. Hasenkopfová

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení, kontrola zápisu

2 (2)

Žádost o výpůjčku pozemků parc.č. 2964/3 a 2965 v k.ú. Zbraslav

3 (3)

Stavba garáže u RD, Rašilovova 1014, k.ú. Zbraslav

4 (4)

Rekonstrukce kanalizace , ul. Lomařská, Paškova a okolí, Praha 5"

5 (5)

Žádost o instalaci vodoměrů - v bytovém domě Zvonařská 898

6 (9)

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

7 (6)

Přidělení služebního bytu č. 83 v ulici Lomařská 821

8 (7)

Příspěvek na asistenta pedagoga pro žákyni 7. třídy ZŠ Vl. Vančury

9 (8)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, kontrola zápisu

2.

Žádost o výpůjčku pozemků parc.č. 2964/3 a 2965 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl
Odbor místního hospodářství předložil radě materiál ve věci žádosti Základní kynologické
organizace Zbraslav o výpůjčku výše zmíněných pozemků. Kynologická organizace má ve
výpůjčce jiný pozemek na dobu 5 let (schváleno v roce 2012), a využívá jej na uskladnění
překážek a jiných výcvikových pomůcek. Tuto výpůjčku chtějí rozšířit právě o výše uvedený
pozemek a zároveň žádají o dlouhodobější pronájem původního pozemku. Rada Městské části
Praha-Zbraslav souhlasila s vyvěšením záměru výpůjčky pozemků.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 278 14

Rada městské části

1

I.

souhlasí
se záměrem vypůjčit pozemky parc. č. 2964/3 o výměře 70 m² a 2965 o výměře
839 m² v k. ú. Zbraslav předem určenému zájemci Základní kynologické
organizaci Zbraslav na dobu určitou do 31.12.2020

II.

ukládá
KS vyvěsit záměr.
Termín: 4.9.2014

3.

Stavba garáže u RD, Rašilovova 1014, k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila projektovou dokumentaci na stavbu garáže u
rodinného domu v ulici Rašilovova. Půdorys garáže je vymezen stávajícími opěrnými zdmi a
hranicí pozemku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 279 14

Rada městské části

I.

schvaluje
PD na stavbu garáže u RD v ul. Rašilovova 1014, k. ú. Zbraslav

II.

ukládá
KS odpovědět žadateli.
Termín: 5. 9. 2014

4.

Rekonstrukce kanalizace , ul. Lomařská, Paškova a okolí, Praha 5"
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila projektovou dokumentaci pro stavební povolení k
rekonstrukci splaškové a části dešťové komunikace. Splašková kanalizace je ve velmi špatném
technickém stavu. Součástí stavby je přepojení kanalizačních přípojek. Rekonstrukce bude
probíhat v zastavěném území. Dotčeny budou ulice: Nad Starou pískovnou, Nad Parkem, El.
Přemyslovny, Lomařská, Nezvalova, Paškova a křižovatka s Vilímkovou.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 280 14

Rada městské části

2

I.

schvaluje
PD pro stavební povolení na stavbu "Rekonstrukce kanalizace , ul. Lomařská,
Paškova a okolí, Praha 5" za předpokladu, že obnova komunikací bude provedena
v souladu se "Zásadami a technickými podmínkami pro zásahy do povrchů
komunikací a prováděním výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě"

II.

ukládá
KS odpovědět žadateli.
Termín: 5. 9. 2014

5.

Žádost o instalaci vodoměrů - v bytovém domě Zvonařská 898
Předkladatel: Aleš Háněl, Ivana Kohoutová
Nájemníci bytového domu Zvonařská požádali o instalaci vodoměrů do bytového domu. V
současné domě nemá městská část, jako pronajímatel, dostatek finančních prostředků na úhradu
instalace vodoměrů. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s provedením instalace
podružných vodoměrů s tím, že náklady na instalaci vodoměrů uhradí nájemníci.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 281 14

Rada městské části

I.

souhlasí
s provedením instalace podružných vodoměrů v bytovém domě Zvonařská 898 s
tím, že náklady na instalaci vodoměrů uhradí nájemníci

II.

ukládá
KS informovat žadatele.

6.

Pronájem volného bytu č. 42/7 v bytovém domě El. Přemyslovny 437
Předkladatel: Marta Spáčilová
Na vyvěšený záměr pronájmu bytu v bytovém domě El. Přemyslovny 437 se přihlásil jeden
zájemce. Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila pronájem bytu na dobu neurčitou
manželům Duškovým.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 282 14

Rada městské části

3

I.

bere na vědomí
protokol o otevírání obálek ze dne 3.9.2014

II.

schvaluje
pronájem bytu č. 42/7 o velikosti 2+1 o výměře 78,80 m2 v bytovém domě El.
Přemyslovny 437, na dobu neurčitou, manželům Duškovým za smluvní nájemné
za první měsíc nájmu ve výši 230.000 Kč, nájemné od druhého měsíce nájmu
bude stanoveno v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.

III.

7.

ukládá
a)

KS informovat uchazeče

b)

OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

Přidělení služebního bytu č. 83 v ulici Lomařská 821
Předkladatel: Aleš Háněl
Na základě žádosti pana Šilhána, Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s přidělením
služebního bytu v bytovém domě Lomařská 821 s tím, že termín nastěhování bude upřesněn po
předání bytu Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 283 14

Rada městské části

I.

souhlasí
s přidělením služebního bytu č. 83 v bytovém domě Lomařská 821, základní
kvality se standardním nájemným (100,98 Kč/m2 měsíčně), na dobu určitou 3 let
panu Martinovi Šilhánovi, s tím, že termín nastěhování bude upřesněn po předání
bytu ÚZSVM

II.

ukládá
a)

KS informovat žadatele

b)

OMH zajistí potřebné administrativní kroky.

4

8.

Příspěvek na asistenta pedagoga pro žákyni 7. třídy ZŠ Vl. Vančury
Předkladatel: Aleš Háněl
Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000 Kč
měsíčně pro školní rok 2014/2015 na zajištění asistenta pedagoga pro žákyni ZŠ Vl. Vančury.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 284 14

Rada městské části

I.

souhlasí
s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000 Kč měsíčně pro školní rok 2014/2015 na
zajištění asistenta pedagoga pro Nikolu Jelínkovou, žákyni 7. třídy ZŠ V. Vančury,
Praha–Zbraslav

II.

ukládá
OKV informovat žadatele.

9.

Různé

Mgr. Soňa Hasenkopfová

Ing. Aleš Háněl, MBA
starosta MČ Praha - Zbraslav
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