Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
44. řádné jednání rady městské části, konané dne
19. 11. 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)

Rekonstrukce a přístavba RD, Ke Kyjovu 143 - II.etapa

3 (3)

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

4 (4)

Žádost o slevu na nájemném, byt č. 4/116, Nad Parkem 874

5 (5)

Odepsání dluhu pro jeho nevymahatelnost - dědictví po zemřelém nájemci bytu č. 83 v
bytovém domě Lomařská 821

6 (6)

Neinvestiční příspěvek - MŠ Nad Parkem

7 (7)

SDH - OdPa 5512

8 (8)

OdPa 6171 - činnost místní správy

9 (9)

Odkup použité techniky

10 (10)

Žádost o prodloužení prodeje vánočních stromků na Zbraslavském náměstí

11 (11)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, kontrola zápisu

2.

Rekonstrukce a přístavba RD, Ke Kyjovu 143 - II.etapa
Předkladatel: Aleš Háněl
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila projektovou dokumentaci na přístavbu a
rekonstrukci rodinného domu. Jedná se o přístavbu garáže.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 392 14

Rada městské části

1

I.

schvaluje
PD na přístavbu a rekonstrukci RD - II. etapa, Ke Kyjovu 143, k. ú. Zbraslav

II.

ukládá
OMH odpovědět žadateli.
Termín: 21.11.2014

3.

Pronájem volného bytu č. 42/7 v bytovém domě El. Přemyslovny 437
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila pronájem bytu v bytovém domě v ul. El.
Přemyslovny 437 paní Chvalkovské. Ta jediná se přihlásila na záměr pronájmu bytu o velikosti
2+1.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 393 14

Rada městské části

I.

bere na vědomí
protokol o otevírání obálek z 19.11.2014

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, paní Lence Chvalkovské za smluvní
nájemné za první měsíc nájmu ve výši 150.000 Kč, nájemné od druhého měsíce
nájmu bude stanoveno v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.

III.

4.

ukládá
a)

KS informovat uchazeče

b)

OMH zajistit realizaci tohoto usnesení.

Žádost o slevu na nájemném, byt č. 4/116, Nad Parkem 874
Rada Městské části Praha-Zbraslav, na základě žádosti, souhlasila se snížením nájemného o 20%
z důvodu dlouhotrvající tvorby plísně v bytě. Snížené nájemné je od 1.1.2015 do 30.6.2015.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 394 14
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Rada městské části

I.

souhlasí
se snížením nájemného u bytu č. 4/116 v ulici Nad Parkem 874 o 20% z důvodu
dlouhotrvající tvorby plísně v bytě, od 1.1.2015 do 30.6.2015

II.

5.

ukládá
a)

KS informovat nájemce bytu č. 4/116

b)

OMH zajistit realizaci tohoto usnesení.

Odepsání dluhu pro jeho nevymahatelnost - dědictví po zemřelém nájemci bytu č. 83 v
bytovém domě Lomařská 821
Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s odepsáním dluhu za vyúčtování služeb za rok
2012 pro jeho nevymahatelnost. Nájemce zemřel bez zanechání dědiců a dědictví je předlužené.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 395 14

Rada městské části

I.

souhlasí
s odepsáním dluhu pro jeho nevymahatelnost (předlužené dědictví) u bytu č. 83/2
ke dni 19.11.2014 v celkové výši 71.397,50 Kč - z toho 495 Kč vyúčtování služeb
za rok 2013, 56.376 Kč nájemné a služby a 14.526,50 poplatky z prodlení a úroky
ČNB

II.

ukládá
OMH a FO zajistit realizaci tohoto usnesení.

6.

Neinvestiční příspěvek - MŠ Nad Parkem
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila neinvestiční příspěvek ve výši 20.000 Kč pro
Mateřskou školu Nad Parkem jako kompenzaci výdajů spojených s výměnou okenních a
dveřních výplní v budově Mateřské školy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 396 14

Rada městské části

3

I.

schvaluje
neinvestiční příspěvek ve výši 20.000 Kč pro MŠ Nad Parkem jako kompenzaci
výdajů spojených s výměnou okenních a dveřních výplní v MŠ

II.

schvaluje
se změnou rozpočtu ve výši 20.000 Kč, a to snížením rozpočtu o částku ve
výši 20.000 Kč z OdPa 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace položka 5222
neinvestiční transfery spolkům a zvýšením rozpočtu o tuto částku na OdPa 3111
předškolní zařízení položka 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím

III.

ukládá
FO realizovat toto usnesení.

7.

SDH - OdPa 5512
Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s převodem finančních prostředků mezi položkami
kapitoly. Důvodem pro převod na položku investice je nákup nového čerpadla.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 397 14

Rada městské části

I.

souhlasí
se změnou rozpočtu ve výši 120.000 Kč, a to snížením rozpočtu z OdPa 5512
požární ochrana o částku ve výši 30.000 Kč z položky 5137 drobný hmotný
dlouhodobý majetek, 15.000 Kč z položky 5139 nákup materiálu, 6.100 Kč z
položky 5151 studená voda, 14.800 Kč z položky 5154 elektrická energie, 24.100
Kč z položky 5156 pohonné hmoty a maziva, 25.000 Kč z položky 5171 opravy
a udržování a 5.000 Kč z položky 5175 pohoštění a zvýšením rozpočtu o částku
120.000 Kč na položku 6122 stroje, přístroje a zařízení

II.

ukládá
FO realizací tohoto usnesení.

8.

OdPa 6171 - činnost místní správy
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Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se změnou rozpočtu z důvodu činnosti místní
správy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 398 14

Rada městské části

I.

souhlasí
se změnou rozpočtu ve výši 153.000 Kč, a to snížením rozpočtu z OdPa 6171
činnost místní správy o částku ve výši 5.000 Kč z položky 5134 prádlo, oděv a
obuv, 50.000 Kč z položky 5166 konzultační, poradenské a právní služby, 3.000
Kč z položky 5173 cestovné, 30.000 Kč z položky 5424 náhrady mezd v době
nemoci, z OdPa 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací položka 5163
služby peněžních ústavů o částku ve výši 15.000 Kč a z OdPa 6320 pojištění
funkčně nespecifikované položka 5163 služby peněžních ústavů o částku ve výši
50.000 Kč a zvýšením rozpočtu OdPa 6171 činnost místní správy o částku 5.000
Kč na položku 5136 knihy, učební pomůcky a tisk, 48.000 Kč na položku 5139
nákup materiálu a 100.000 Kč na položku 5169 nákup ostatních služeb

II.

ukládá
FO realizací tohoto usnesení.

9.

Odkup použité techniky
Předkladatel: Aleš Háněl
Rada Městské části Praha-Zbraslav, na základě žádosti pana Háněla, schválila odprodej
notebooku s příslušenstvím.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 399 14

Rada městské části

I.

schvaluje
odprodej notebooku s příslušenstvím ing. Aleši Hánělovi, MBA za cenu 6.050 Kč

II.

ukládá
FO realizací tohoto usnesení.
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10.

Žádost o prodloužení prodeje vánočních stromků na Zbraslavském náměstí
Rada Městské části Praha-Zbraslav, na základě žádosti paní Bräuerové, souhlasila s
prodloužením prodeje vánočních stromků již od 8.12.2014.
Usnesení č. R 44 400 14

Rada městské části

I.

souhlasí
s prodloužením prodeje vánočních stromků od 8.12.2014 do 23.12.2014

II.

ukládá
KS odpovědět žadateli.

11.

Různé
Rada Městské části Praha-Zbraslav vzala na vědomí rozpočtové změny v rámci jedné kapitoly.

Mgr. Soňa Hasenkopfová

Ing. Aleš Háněl, MBA
starosta MČ Praha - Zbraslav
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