Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
7. řádné jednání rady městské části, konané dne
11. 3. 2015 v 8:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, F. Gaspar, Z. Wildová, O. Šlocar

Dále přítomni:

Š. Vacek

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (19)

Zahájení

2 (20)

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav na rok 2015

3 (21)

Koncepce Zbraslavských novin

4 (10)

Výběrové řízení - Grafické zpracování a sazba Zbraslavských novin

5 (18)

Prázdninový provoz MŠ

6 (22)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav na rok 2015
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada projednala návrh rozpočtu, který byl sestaven ve spolupráci s vedoucími jednotlivých
odborů ÚMČ a s komisí Investiční a pro strategické plánování. Návrh byl projednán Finančním
výborem. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce. Rada s návrhem rozpočtu MČ Praha Zbraslav na rok 2015 souhlasila a doporučuje zastupitelstvu rozpočet schválit.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 63 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s návrhem rozpočtu MČ Praha - Zbraslav na rok 2015 v příloze č. 1, se seznamem
investic na rok 2015 v příloze č. 2 a s výhledem VHČ v příloze č. 3,
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II.

doporučuje
a) ZMČ schválit rozpočet MČ Praha - Zbraslav na rok 2015 s celkovými příjmy
59,388.200 Kč, celkovými výdaji 63,213.200 Kč a schodkem ve výši 3,825.000
Kč, krytým nevyčerpaným hospodářským výsledkem minulých let v příloze č. 1
b) ZMČ schválit seznam investic plánovaných pro rok 2015 a zahrnutých v návrhu
rozpočtu na rok 2015 v příloze č. 2
b) ZMČ vzít na vědomí výhled vedlejší hospodářské činnosti na rok 2015 v
příloze č. 3
d) ZMČ pověřit Radu MČ Praha - Zbraslav prováděním rozpočtových změn do
výše 300.000 Kč s tím, že na příštím zasedání předloží důvodovou zprávu
e) pověřit finanční odbor ÚMČ prováděním rozpočtových změn do výše 50.000
Kč v rámci jednotlivých kapitol, kdy nebude měněn celkový objem finančních
prostředků v jednotlivé kapitole, a to na základě důvodové zprávy správců těchto
kapitol s tím, že Radě a Zastupitelstvu bude tato důvodová zpráva následně
předložena.

3.

Koncepce Zbraslavských novin
Předkladatel: Zuzana Wildová
Koncepce Zbraslavských novin byla zpracována ve spolupráci rady a redakčního kruhu
složeného z dobrovolníků, kteří se přihlásili na základě veřejné výzvy a podíleli se na přípravě
Zbraslavských novin do vybrání nového šéfredaktora. Koncepce se opírá o Zásady dobrého
radničního periodika, Oživení o.p.s.. ZN jsou koncipovány jako nezávislé s šéfredaktorem
vybraným na základě VŘ a jím sestavenou redakcí, tajemník redakce je zaměstnanec ÚMČ.
Podléhají kontrole Zastupitelstva prostřednictvím redakční rady, kterou zřizuje zastupitelstvo a
není v ní zastoupeno vedení MČ. RMČ doporučuje zastupitelstvu tuto koncepci schválit.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 64 15

Rada městské části

I.

schvaluje
novou koncepci Zbraslavských novin,

II.

doporučuje
zastupitelstvu schválit novou koncepci Zbraslavských novin a zvolit redakční
radu.
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4.

Výběrové řízení - Grafické zpracování a sazba Zbraslavských novin
Předkladatel: Zuzana Wildová
V současné době se grafika a sazba Zbraslavských novin zpracovává v provizorním režimu.
Je vhodné najít nejen nového zpracovatele, ale i novou grafickou tvář ZN. Na zakázku je
potřeba vypsat výběrové řízení. Rada vyhlásila výběrové řízení "Grafické zpracování a sazba
Zbraslavských novin". VŘ je uveřejněno na úřední desce a profilu zadavatele.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 65 15

Rada městské části

I.

vyhlašuje
výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Grafické zpracování a
sazba Zbraslavských novin“,

II.

schvaluje
text výzvy,

III.

ukládá
a) KS vyvěsit výzvu k podání nabídky na úřední desku,
b) OKV provést potřebné administrativní kroky.

5.

Prázdninový provoz MŠ
Předkladatel: Zuzana Wildová
Ředitelky mateřských škol předložily návrh prázdninového provozu, který vychází z požadavku
na zajištění chodu školek a čerpání dovolených zaměstnanci MŠ. Rada s návrhem souhlasila. Pro
další školní rok by rada preferovala zachování provozu jednoho ze školských zařízení po celou
dobu prázdnin.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 66 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s plánovaným prázdninovým provozem MŠ Matjuchinova a MŠ Nad Parkem v
roce 2015,
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II.

ukládá
a)

radní Zuzaně Wildové projednat s ředitelkami mateřských škol možnost zajištění
nepřetržitého provozu během letních prázdnin v jednom školním zařízení od
školního roku 2015/2016,

b)

KS provést administrativní kroky.
Termín: 9.3.2015

6.

Různé
Rada vzala na vědomí zápis Finančního výboru. Dále rada schválila program 3. zasedání ZMČ
Praha - Zbraslav, které se bude konat 23.3.2015.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 67 15

Rada městské části

schvaluje
program 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav.

Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav
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