Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
4. řádné jednání rady městské části, konané dne
5. 2. 2015 v 8:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, O. Šlocar

Dále přítomni:

I. Kohoutová

Hosté:
Omluvení:

Z. Wildová, F. Gaspar

Ověřovatelé:

M. Bernardová, O. Šlocar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Zrušení členství Ing. Pavla Synka v krizovém a povodňovém štábu ÚMČ Praha - Zbraslav

3 (3)

Rekonstrukce lesoparku Belveder - vyhovění námitkám uchazeče a zpětvzetí Rozhodnutí o
vyloučení uchazeče

4 (4)

Zrušení výběrového řízení na stavební práce - "Přestavba objektu bývalých jeslí na
mateřskou školu MŠ Žabovřeská, Praha - Zbraslav"

5 (6)

Krátkodobý pronájem budovy č. p. 399 na pozemku parc. č. 1539 a pozemků parc. č.
1540 , parc. č. 3272 vše v k. ú. Zbraslav pro Asociaci samaritánů ČR - KLAS

6 (5)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Zrušení členství Ing. Pavla Synka v krizovém a povodňovém štábu ÚMČ Praha - Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Po odstoupení z funkce pana tajemníka Ing. Synka je nutné, aby došlo k úpravě složení
krizového a povodňového štábu ÚMČ Praha - Zbraslav. Rada MČ souhlasila se zrušením
členství pana Ing. Synka v krizovém štábu.
souhlasí - 3, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0
Usnesení č. R 4 33 15

Rada městské části

I.

souhlasí

1

se zrušením členství Ing. Pavla Synka v krizovém a povodňovém štábu ÚMČ
Praha - Zbraslav,

II.

ukládá
KS provést potřebné administrativní kroky.

3.

Rekonstrukce lesoparku Belveder - vyhovění námitkám uchazeče a zpětvzetí Rozhodnutí o
vyloučení uchazeče
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě MČ návrh rozhodnutí v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby
"Rekonstrukce lesoparku Belveder". V rámci výběrového řízení obdržela MČ námitku
stěžovatele: P-V rekultivace, s. r. o., který napadl rozhodnutí o jeho vyloučení z výběrového
řízení. Společnost DPU Revit prozkoumala námitky a doporučila stěžovateli vyhovět. Rada
rozhodla o tom, že uchazeč splnil požadavky stanovené zadavatelem a bude vyzván k podání
nabídky do výběrového řízení.
souhlasí - 3, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0
Usnesení č. R 4 34 15

Rada městské části

I.

II.

rozhoduje
a)

o vyhovění námitce uchazeče č. 5 - P-V rekultivace, s. r. o., se sídlem Pod Svahem
788/9, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 25715607,

b)

o zpětvzetí rozhodnutí o vyloučení uchazeče č. 5 - P-V rekultivace, s. r. o., se
sídlem Pod Svahem 788/9, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 25715607 z další účasti v
zadávacím řízení,

c)

o tom, že uchazeč č. 5 - P-V rekultivace, s. r. o., se sídlem Pod Svahem 788/9, 147
00 Praha 4 – Braník, IČ: 25715607 splnil požadavky stanovené zadavatelem v
kvalifikační dokumentaci a bude vyzván k podání nabídky do výběrového řízení,

ukládá
OMH ve splupráci se společností DPU Revit, s. r. o. podniknout potřebné
administrativní kroky.

4.

Zrušení výběrového řízení na stavební práce - "Přestavba objektu bývalých jeslí na
mateřskou školu MŠ Žabovřeská, Praha - Zbraslav"

2

Předkladatel: Ivana Kohoutová
Projekt minulého vedení "Přestavba bývalých jeslí na MŠ Žabovřeská" nebyl schválen
zastupitelstvem jako investiční akce MČ. Podle Usnesení č. Z 24 157 14 ze dne 24.9.2014
měl pan starosta Ing. Aleš Háněl předložit podrobnou zprávu o tomto projektu, což splnilo až
nové vedení MČ. Byla provedena revize projektu a byla vypracována zpráva o aktuální situaci
Žabovřeská 1227, která byla předložena na 2. zasedání ZMČ (viz materiály 2. zasedání ZMČ).
Na jejím základě bylo přijato Usnesení č. Z 2 16 15 ze dne 26.1.2015 o tom, že zastupitelstvo
nesouhlasí s pokračováním projektu "Přestavba objektu bývalých jeslí na mateřskou školu
MŠ Žabovřeská, Praha-Zbraslav". V této souvislosti rada MČ ruší zadávací řízení na stavební
práce "Přestavba objektu bývalých jeslí na mateřskou školu MŠ Žabovřeská" ve fázi hodnocení
zájemců o účast v zadávacím řízení.
souhlasí - 3, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0
Usnesení č. R 4 35 15

Rada městské části

I.

bere na vědomí
usnesení zastupitelstva č. Z 2 16 15 ze dne 26.1.2015,

II.

ruší
v souladu s ustanovením § 84, odst.2 písm. e), zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění, zadávací řízení na stavební práce
"Přestavba objektu bývalých jeslí na mateřskou školu MŠ Žabovřeská",

III.

ukládá
KS informovat společnost DPU Revit s.r.o., aby provedla potřebné administrativní
kroky.

5.

Krátkodobý pronájem budovy č. p. 399 na pozemku parc. č. 1539 a pozemků parc. č.
1540 , parc. č. 3272 vše v k. ú. Zbraslav pro Asociaci samaritánů ČR - KLAS
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Z důvodu administrativního pochybení při jednání a podpisu dodatku smlouvy, rada MČ
revokovala usnesení, ve kterém souhlasila s pronájmem budovy v ulici Elišky Přemyslovny
Asociaci samaritánů ČR na dobu určitou do 31.12.2016. Na pronájem budovy bude vyvěšen v
měsíci únoru záměr. Současně rada MČ tímto usnesením souhlasí s krátkodobým pronájmem na
dobu určitou od 6.2. do 6.3.2015.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 36 15

Rada městské části

3

I.

revokuje
Usnesení č. R 3 21 15 ze dne 2.2.2015,

II.

souhlasí
s krátkodobým pronájmem budovy č. p. 399 na pozemku parc. č. 1539 a pozemků
parc. č. 1540 , parc. č. 3272 vše v k. ú. Zbraslav pro Asociaci samaritánů ČR –
KLAS na dobu určitou od 6.2.2015 do 6.3.2015 za cenu 773 Kč,

III.

ukládá
starostce podepsat nájemní smlouvu.
Termín: 6.2.2015

6.

Různé
Rada diskutovala o podpoře Tibetu vyvěšením tibetské vlajky. Vlajka bude vyvěšena 10.3.2015.
Dále se rada seznámila s peticí, která byla dodána na ÚMČ, a kterou se bude dále zabývat.
Rada vzala na vědomí zápis z Komise pro komunitní plánování a z Komise pro životní prostředí.

Mgr. Michaela Bernardová
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

Ondřej Šlocar
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