Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
35. řádné jednání rady městské části, konané dne
10. 9. 2014 v 16:00 hod.
Přítomni:

A. Háněl, S. Hasenkopfová, F. Toušek

Dále přítomni:
Hosté:
Omluvení:

P. Synek

Ověřovatelé:

A. Háněl, F. Toušek

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (9)

Zahájení, kontrola zápisu

2 (10)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č.
3093/1,3142/1 a 3142/2 v k.ú. Zbraslav

3 (8)

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

4 (11)

Přestavba objektu bývalých jeslí na mateřskou školu - MŠ Žabovřeská 1227

5 (12)

Mateřská školka "Velíček"

6 (13)

Žádost ZŠ o finanční dotaci na výměnný pobyt

7 (14)

Zřizovací listiny příspěvkových organizací

8 (15)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, kontrola zápisu

2.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č.
3093/1,3142/1 a 3142/2 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila Smlouvu o zřízení budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností PREdistribuce, a. s.. Na pozemcích bude vybudováno podzemní
kabelové vedení v rámci stavební práce - Praha-Zbraslav, Závist.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 285 14

Rada městské části

I.

schvaluje
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Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ PrahaZbraslav a společností PREdistribuce, a. s. k pozemkům parc. č. 3093/1,3142/1 a
3142/2 v k. ú. Zbraslav

II.

ukládá
starostovi podepsat smlouvu.
Termín: 10.10.2014

3.

Pronájem volného bytu č. 42/7 v bytovém domě El. Přemyslovny 437
Předkladatel: Aleš Háněl, Ivana Kohoutová
Rada Městské části Praha-Zbraslav vzala na vědomí odstoupení manželů Duškových od
schváleného pronájmu bytu v bytové domě El. Přemyslovny 437. Rada vyhlašuje záměr
pronájmu výše zmiňovaného bytu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 286 14

Rada městské části

I.

bere na vědomí
odstoupení manželů Duškových od schváleného pronájmu bytu č. 42/7 v bytovém
domě El. Přemyslovny 437 schváleném Usnesením č. R 34 282 14 dne 3.9.2014

II.

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 Kč (100,98 Kč/
m2) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.

III.

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

4.

Přestavba objektu bývalých jeslí na mateřskou školu - MŠ Žabovřeská 1227
Firmou BW-projekce, s. r. o. byla vypracována studie na přestavbu části objektu bývalých
jeslí Žabovřeská 1227 na mateřskou školu. V červenci 2014 byl otevřen dotační program na
MŠMT. Městská část Praha-Zbraslav vypracovala, na základě pokynů z MHMP, žádost o dotaci
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včetně povinných příloh, a ta byla do 31.8.2014 na MŠMT odeslána. Rada Městské části PrahaZbraslav schválila založení nové investiční akce a doporučuje zastupitelstvu souhlasit s novou
investiční akcí.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 287 14

Rada městské části

I.

schvaluje
založení nové investiční akce "Přestavba objektu bývalých jeslí na mateřskou
školu - MŠ Žabovřeská 1227"

II.

schvaluje
uveřejnění informace ve věstníku veřejných zakázek o realizaci akce

III.

IV.

bere na vědomí
a)

podání žádosti o dotaci na výše zmíněnou akci na MŠMT

b)

předloženou studii na přestavbu objektu bývalých jeslí na mateřskou školu od
společnosti BW-projekce, s. r. o.

pověřuje
realizací výběrového řízení firmu DPU REVIT, s. r. o.

V.

doporučuje
zastupitelstvu souhlasit s výše zmíněnou investiční akcí.

5.

Mateřská školka "Velíček"
Předkladatel: Aleš Háněl
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila předloženou dokumentaci rekonstrukce a změny
užívání rodinného domu v ul. Žitavského na mateřskou školku pro 18 dětí.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 288 14

Rada městské části
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I.

schvaluje
předloženou dokumentaci rekonstrukce a změny užívání RD Žitavského č. p. 547
na Mateřskou školku pro 18 dětí za předpokladu splnění všech podmínek daných
vyhláškou č. 26/1999 Sb. HMP o technických požadavcích na výstavbu v hl. m.
Praze v platném znění

II.

ukládá
KS odpovědět žadateli.
Termín: 12.9.2014

6.

Žádost ZŠ o finanční dotaci na výměnný pobyt
Předkladatel: Aleš Háněl
Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s poskytnutím účelového neinvestičního příspěvku
na zabezpečení pobytu indonéských studentů. Základní škola Vl. Vančury má uzavřenou
smlouvu o vzájemné spolupráci na tři roky. Je zaměřena na výměnu zkušeností, výukových
metod a multikulturní obohacování.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 289 14

Rada městské části

I.

souhlasí
s poskytnutím účelového neinvestičního příspěvku na zabezpečení pobytu
indonéských studentů ve výši 30.000 Kč

II.

ukládá
FO provést administrativní kroky.

7.

Zřizovací listiny příspěvkových organizací
Předkladatel: Aleš Háněl, Marta Spáčilová
Na základě podnětů kontrolních orgánů MHMP došlo k aktualizaci a úpravě stávajících
zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha-Zbraslav. Jedná se o tyto
změny: změna názvu školní kuchyně a jídelny, MŠ Matjuchinova, změna sídla MŠ, rozšíření
pravomocí ředitele příspěvkové organizace. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s
předloženými úpravami zřizovacích listin a doporučuje zastupitelstvu souhlasit.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 35 290 14

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženými úpravami zřizovacích listin příspěvkových organizací Mateřská
škola Praha – Zbraslav, Matjuchinova 698, Mateřská škola Nad Parkem Praha –
Zbraslav, Nad Parkem 1181, Základní škola Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav,
Hauptova 591, Školní kuchyně a jídelna Zbraslav, Elišky Přemyslovny 592, Praha
5 - Zbraslav a Základní umělecká škola Praha 5 – Zbraslav, Opata Konráda 1196.

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha – Zbraslav úpravy zřizovacích listin příspěvkových
organizací Mateřská škola Praha – Zbraslav, Matjuchinova 698, Mateřská škola
Nad Parkem Praha – Zbraslav, Nad Parkem 1181, Základní škola Vladislava
Vančury, Praha – Zbraslav, Hauptova 591, Školní kuchyně a jídelna Zbraslav,
Elišky Přemyslovny 592, Praha 5 - Zbraslav a Základní umělecká škola Praha 5 –
Zbraslav, Opata Konráda 1196 v předloženém znění schválit.

8.

Různé
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila program 24. zasedání ZMČ Praha-Zbraslav.
Rada vzala na vědomí nutné rozdělení finančních prostředků z roku 2013 jako účelových dotací
určených na sport a podporu činností nestátních neziskových organizací, které zajišťují sportovní
výchovu mládeže.
Rada dále vzala na vědomí návrh finančního odboru a odboru místního hospodářství na
přerozdělení vrácené daně z příjmu za rok 2013.
Rada vzala na vědomí, že prezentace politických subjektů pro komunální volby bude pokračovat
za stejných podmínek i pro vydání říjnových Zbraslavských novin.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 291 14

Rada městské části

schvaluje
program 24. řádného zasedání ZMČ Praha-Zbraslav.
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Filip Toušek

Ing. Aleš Háněl, MBA
starosta MČ Praha - Zbraslav
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