Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
36. řádné jednání rady městské části, konané dne
17. 9. 2014 v 16:00 hod.
Přítomni:

A. Háněl, S. Hasenkopfová, F. Toušek

Dále přítomni:

P. Synek

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

A. Háněl, S. Hasenkopfová

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení, kontrola zápisu

2 (2)

Rozvaha o území městské části

3 (3)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2219
v k.ú. Zbraslav

4 (4)

Sejmutý záměr - Výpůjčka pozemků parc.č. 902/1, 902/2 a 902/3 vše v k.ú. Zbraslav

5 (5)

Žádost o výpůjčku části objektu Žabovřeská 1227, Zbraslav

6 (6)

Žádost o splátkový kalendář a žádost o prominutí poplatku z prodlení - byt č. 110 v
bytovém domě Lomařská 824

7 (8)

Žádost o přidělení místa na urnovém háji

8 (9)

Žádost o prodloužení doby hostování lunaparku Heřmanský

9 (10)

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám.

10 (10)

Vyplacení mimořádné odměny ředitelům základních a mateřských škol a školní jídelny

11 (11)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, kontrola zápisu

2.

Rozvaha o území městské části
Předkladatel: Aleš Háněl
Rada Městské části Praha-Zbraslav vzala na vědomí návrh "Rozvahy o území městské části" a
navrhuje zastupitelstvu souhlasit s návrhem.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 292 14

Rada městské části

1

I.

bere na vědomí
předložený návrh „Rozvahy o území městské části“ jako nezávazný podkladový
materiál pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

II.

navrhuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav s předloženým návrhem souhlasit.

3.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2219
v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene. V souvislosti s akcí "Rekonstrukce kanalizace, ul. V Hluboké, Praha 16", je
vyvolána přeložka plynovodu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 293 14

Rada městské části

I.

schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ PrahaZbraslav a společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s. k pozemku parc. č.
2219 v k. ú. Zbraslav

II.

ukládá
starostovi podepsat smlouvu.
Termín: 15.10.2014

4.

Sejmutý záměr - Výpůjčka pozemků parc.č. 902/1, 902/2 a 902/3 vše v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Na vyvěšený záměr výpůjčky výše zmíněných pozemků se přihlásil jediný zájemce, a to pan
Petr Haluza. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s výpůjčkou pozemků pan Haluzovi
na dobu určitou do 31.12.2020 s povinností údržby.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 294 14

Rada městské části
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I.

souhlasí
s výpůjčkou pozemků parc. č. 902/1 o výměře 2 949 m², 902/2 o výměře 8 m² a
902/3 o výměře 3 m² vše v k. ú. Zbraslav jako celek předem určenému zájemci
Petru Haluzovi, na dobu určitou od 20.1.2017 do 31.12.2020 s povinností údržby

II.

ukládá
starostovi podepsat smlouvu.
Termín: 15.10.2014

5.

Žádost o výpůjčku části objektu Žabovřeská 1227, Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Pan Šlocar požádal o výpůjčku pavilonu J2 pro svaz Junák, který by využíval 3x týdně na
2 hodiny. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s výpůjčkou pavilonu v objektu
Žabovřeská 1227 od 1.10.2014 do 31.1.2015.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 295 14

Rada městské části

I.

souhlasí
s výpůjčkou pavilonu J2 v objektu Žabovřeská 1227, Zbraslav, pro Junák-svaz
skautů a skautek ČR, středisko 21A08 Uragan Zbraslav na dobu určitou od
1.10.2014 do 31.1.2015

II.

ukládá
starostovi podepsat smlouvu.
Termín: 29.9.2014

6.

Žádost o splátkový kalendář a žádost o prominutí poplatku z prodlení - byt č. 110 v
bytovém domě Lomařská 824
Předkladatel: Aleš Háněl, Ivana Kohoutová
Na základě žádosti paní Filové o splátkový kalendář na dlužné nájemné a služby spojené s
užíváním bytu v bytovém domě Lomařská 824, Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s
rozvržením dlužné částky do deseti splátek.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 296 14

Rada městské části

3

I.

bere na vědomí
žádost o splátkový kalendář za nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 110
za měsíce prosinec 2013 a leden 2014 a dále za vyúčtování služeb za rok 2013 byt č. 110 v bytovém domě Lomařská 824, Praha 5

II.

souhlasí
s rozvržením dlužné částky do deseti splátek s tím, že bude uhrazeno deset splátek
po 1.415,50 Kč. Závazek formou splátek bude uhrazen nejpozději do 30.6.2015

III.

souhlasí
s prominutím poplatku z prodlení ve výši 4.000 Kč z dlužného nájemného a
služeb spojených s užíváním bytu č. 110 v bytovém domě Lomařská 824, za měsíc
prosinec 2013, ke dni 17.9.2014

IV.

ukládá
a)

KS informovat nájemkyni

b)

OMH zajistit potřebné administrativní kroky.
Termín: 30.9.2014

7.

Žádost o přidělení místa na urnovém háji
Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav, na základě žádosti paní Miffkové, schválila přidělení místa
na urnovém háji ve Zbraslavi.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 297 14

Rada městské části

I.

schvaluje
přidělení místa na urnovém háji pro paní Miffkovou
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II.

ukládá
KS informovat žadatelku.
Termín: 26.9.2014

8.

Žádost o prodloužení doby hostování lunaparku Heřmanský
Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav, na základě žádosti pana Heřmanského, schválila prodloužení
doby hostování lunaparku Heřmanský do 24.9.2014.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 298 14

Rada městské části

I.

schvaluje
prodloužení doby hostování lunaparku Heřmanský na pozemku parc. č. 2909/1 do
24.9.2014

II.

ukládá
KS informovat žadatele.
Termín: 17.9.2014

9.

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám.
Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav, na základě žádosti paní Bräuerové, schválila povolení
prodeje vánočních stromků na Zbraslavském nám.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 299 14

Rada městské části

I.

schvaluje
povolení prodeje vánočních stromků na Zbraslavském nám. pro paní Renátu
Bräuerovou od 12.12.2014 do 23.12.2014, velikost záboru 15 m2

II.

stanovuje

5

cenu za nájem místa 40 Kč/m2/den

III.

ukládá
KS informovat žadatele.
Termín: 26.9.2014

10.

Vyplacení mimořádné odměny ředitelům základních a mateřských škol a školní jídelny
Usnesení č. R 36 300 14

Rada městské části

I.

schvaluje
výši mimořádné odměny ředitelům základních a mateřských škol a školní jídelny
zřizovaných MČ Praha-Zbraslav dle neveřejné přílohy

II.

ukládá
KS provést administrativní kroky.

11.

Různé

Mgr. Soňa Hasenkopfová

Ing. Aleš Háněl, MBA
starosta MČ Praha - Zbraslav
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