Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
17. řádné jednání rady městské části, konané dne
29. 6. 2015 v 15:00 hod.
Přítomni:

M. Bernardová, F. Gaspar, Z. Wildová

Dále přítomni:

J. Kolek

Hosté:
Omluvení:

Z. Vejvodová, O. Šlocar

Ověřovatelé:

M. Bernardová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Žádost o převod nájmu - byt č. 3/119, bytový dům Zvonařská 898, Praha - Zbraslav

3 (3)

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu hl.m.Prahy

4 (4)

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové
organizace Základní škola Vladislava Vančury

5 (5)

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola
Matjuchinova

6 (6)

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Nad
Parkem

7 (7)

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Zařízení školního
stravování Praha – Zbraslav.

8 (8)

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
Vladislava Vančury

9 (9)

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká
škola.

10 (10)

Pořízení herních prvků pro hřiště školní družiny v areálu Nad Parkem, ZŠ Vladislava
Vančury

11 (11)

Pořízení tří interaktivních tabulí včetně příslušenství pro ZŠ Vladislava Vančury

12 (12)

Zajištění rozvozů obědů ASČR

13 (13)

Žádost o splátkový kalendář

14 (14)

Věcný dar - Sbor dobrovolných hasičů

15 (15)

Změna rozpočtu - jesle

16 (16)

Změna rozpočtu - elektrorozvodná skříň

17 (17)

Participativní rozpočet

18 (18)

Různé

1

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Žádost o převod nájmu - byt č. 3/119, bytový dům Zvonařská 898, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě materiál ve věci žádosti o převod nájmu. Nájemce bytu má zájem převést
nájemní smlouvu, z vážných osobních důvodů, na svého syna. Rada souhlasila s převodem
nájemní smlouvy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 214 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s převodem stávající nájemní smlouvy k bytu č. 3/119 v ulici Zvonařská 898 na
pana Michala Kurečku,

II.

3.

ukládá
a)

KS informovat žadatele,

b)

OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu hl.m.Prahy
Předkladatel: Michaela Bernardová
Z podnětů zdravotní komise vznikl ve Zbraslavi sociální projekt a projekt směřující k vytvoření
mapy přístupnosti a bezbariérovosti. MČ žádá o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na
realizaci těchto dvou projektů. Rada schválila návrh žádosti na MHMP.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 215 15

Rada městské části

I.

schvaluje
návrh žádosti pro poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu hlavního
města Prahy na projekty vycházející ze spolupráce městských částí Praha 1-57 a
hlavního města Prahy pro rok 2015 v oblasti podpory procesů plánování sociálních
služeb a projekty směřující k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti,
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II.

ukládá
SO podat žádost o dotaci.

4.

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové
organizace Základní škola Vladislava Vančury
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Fond investic vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb. Jeho
zdrojem jsou mimo jiné i finanční prostředky převedené z rezervního fondu. Převod z rezervního
fondu do investičního fondu je možný pouze ve výši povolené zřizovatelem. Rada souhlasila s
převodem finančních prostředků.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 216 15

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu § 31 odst. 1, písm. g), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, s převodem finančních prostředků
ve výši 800.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové
organizace Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav, Hauptova 591,
IČ: 613 86 961, se sídlem: Hauptova 591, 156 00 Praha – Zbraslav, na základě
žádosti čj.: 1654/2015/KUL ze dne 05.06.2015.
Jednotlivé čerpání finančních prostředků z investičního fondu bude dále řešeno na
základě samostatné žádosti organizace,

II.

ukládá
Odboru kultury a vzdělávání ve spolupráci s Finančním odborem informovat
ředitele příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

5.

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola
Matjuchinova
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Příspěvková organizace požádala po skončení účetního období o rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku do rezervního fondu a fondu odměn. Rada schválila rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 217 15

Rada městské části
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I.

schvaluje
v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizaci Mateřská škola Praha
– Zbraslav, Matjuchinova 698, IČ: 684 04 379, se sídlem: Matjuchinova 698, 156
00 Praha – Zbraslav, rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního
fondu a do fondu odměn v celkové výši 217.954,15 Kč takto:
1. příděl do rezervního fondu ve výši 108.977,15 Kč
2. příděl do fondu odměn ve výši 108.977,00 Kč,

II.

ukládá
Odboru kultury a vzdělávání ve spolupráci s Finančním odborem informovat
ředitelku příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

6.

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Nad
Parkem
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Příspěvková organizace požádala po skončení účetního období o rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku do rezervního fondu a fondu odměn. Rada schválila rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 218 15

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizaci Mateřská škola Nad
Parkem, IČ: 700 98 093, se sídlem: Nad Parkem 1181, 156 00 Praha – Zbraslav,
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu
odměn v celkové výši 18.190 Kč takto:
1. příděl do rezervního fondu ve výši 9.095,00 Kč
2. příděl do fondu odměn ve výši 9.095,00 Kč,

II.

ukládá
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Odboru kultury a vzdělávání ve spolupráci s Finančním odborem informovat
ředitelku příspěvkové organizace o usnesení RMČ.
7.

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Zařízení školního
stravování Praha – Zbraslav.
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Příspěvková organizace požádala po skončení účetního období o rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku do rezervního fondu a fondu odměn. Rada schválila rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 219 15

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizaci Zařízení školního
stravování Praha - Zbraslav, IČ: 708 79 273, se sídlem: U lékárny 592, 156 00
Praha – Zbraslav, rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu
a do fondu odměn v celkové výši 341.362,19 Kč takto:
1. příděl do rezervního fondu ve výši 237.362,19 Kč
2. příděl do fondu odměn ve výši 104.000,00 Kč,

II.

ukládá
Odboru kultury a vzdělávání ve spolupráci s Finančním odborem informovat
ředitelku příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

8.

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
Vladislava Vančury
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Příspěvková organizace požádala po skončení účetního období o rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku do rezervního fondu a fondu odměn. Rada schválila rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 220 15

Rada městské části

I.

schvaluje
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v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizaci Základní škola
Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav, Hauptova 591, IČ: 613 86 961, se
sídlem: Hauptova 591, 156 00 Praha – Zbraslav, rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn v celkové výši 693.195,27 Kč
takto:
1. příděl do rezervního fondu ve výši 554.556,27 Kč
2. příděl do fondu odměn ve výši 138.639,00 Kč,

II.

ukládá
Odboru kultury a vzdělávání ve spolupráci s Finančním odborem informovat
ředitele příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

9.

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká
škola.
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Příspěvková organizace požádala po skončení účetního období o rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku do rezervního fondu a fondu odměn. Rada schválila rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 221 15

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizaci Základní umělecká
škola, IČ: 673 63 237, se sídlem: Opata Konráda 1196, 156 00 Praha – Zbraslav,
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu
odměn v celkové výši 30.837 Kč takto:
1. příděl do rezervního fondu ve výši 6,168,00 Kč
2. příděl do fondu odměn ve výši 24.669,00 Kč,

II.

ukládá
Odboru kultury a vzdělávání ve spolupráci s Finančním odborem informovat
ředitele příspěvkové organizace o usnesení RMČ.
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10.

Pořízení herních prvků pro hřiště školní družiny v areálu Nad Parkem, ZŠ Vladislava
Vančury
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Ředitel školy, pan Kovařík, požádal radu o souhlas s investicí. Jedná se o nákup herních prvků
pro hřiště školní družiny v areálu Nad Parkem. Rada souhlasila s pořízením herních prvků, které
budou hrazeny z investičního fondu základní školy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 222 15

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu s článkem 6) odst. 3, Zřizovací listiny příspěvkové organizace,
s pořízením herních prvků pro hřiště školní družiny v areálu Nad Parkem,
příspěvkovou organizaci Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav,
Hauptova 591, IČ: 613 86 961, se sídlem: Hauptova 591, 156 00 Praha – Zbraslav,

II.

souhlasí
s úhradou herních prvků pro hřiště školní družiny v areálu Nad Parkem z
investičního fondu Základní školy Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav, Hauptova
591, ve výši celkem do 493.800 Kč včetně PDH, dle cenové nabídky číslo 286/
M/2015 od společnosti FLORA SERVIS, s. r. o., IČ: 283 41 627, se sídlem:
Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, předložené zřizovateli,

III.

ukládá
a)

řediteli ZŠ předložit Finančnímu odboru návrh odpisového plánu majetku
neprodleně po jeho pořízení.

b)
11.

řediteli ZŠ koordinovat úpravy hřiště v areálu Nad Parkem s MČ Praha - Zbraslav.

Pořízení tří interaktivních tabulí včetně příslušenství pro ZŠ Vladislava Vančury
Předkladatel: Filip Gaspar
Ředitel školy, pan Kovařík, požádal radu o souhlas s investicí. Jedná se o nákup tří interaktivních
tabulí včetně příslušenství pro zkvalitnění výuky. Rada souhlasila s pořízením tohoto zařízení,
které bude hrazeno z investičního fondu základní školy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 223 15
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Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu s článkem 6) odst. 3, Zřizovací listiny příspěvkové organizace, s
pořízením tří interaktivních tabulí včetně příslušenství pro zkvalitnění výuky v
příspěvkové organizaci Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav,
Hauptova 591, IČ: 613 86 961, se sídlem: Hauptova 591, 156 00 Praha – Zbraslav,

II.

souhlasí
s úhradou tří interaktivních tabulí včetně příslušenství z investičního fondu
Základní školy Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav, Hauptova 591, ve výši
celkem do 261.000 Kč včetně PDH, dle cenové nabídky číslo PN141502510 od
společnosti AV MEDIA, IČ: 481 08 375, se sídlem: Pražská 1335/63, 102 00
Praha 10, předložené zřizovateli,

III.

ukládá
řediteli ZŠ předložit Finančnímu odboru návrh odpisového plánu majetku
neprodleně po jeho pořízení.

12.

Zajištění rozvozů obědů ASČR
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Na základě jednání mezi MČ a ASČR došlo ke změně smluvních podmínek Smlouvy o zajištění
rozvozu obědů a jejího Dodatku č. 1. Tato smlouva upravuje smluvní podmínky rozvozu
obědů klientům určeným pečovatelskou službou, převážení vařeného jídla ze Zařízení školního
stravování do výdejny ZŠ Vl. Vančury, Nad Parkem, včetně dvou kuchařek. Rada souhlasila se
zněním Dodatku č. 2.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 224 15

Rada městské části

I.

souhlasí
a)

se zněním Dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění rozvozů obědů ze dne 10.6.2005,

b)

se změnou rozpočtu ve výši 59.300 Kč, a to snížením rozpočtu o částku 59.300
Kč z OdPa 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče položka 5169
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nákup ostatních služeb a zvýšením rozpočtu o částku ve výši 42.500 Kč na OdPa
3111 mateřské školy položka 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím a o částku ve výši 16.800 Kč na OdPa 3141 školní stravování položka
5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím,

II.

13.

ukládá
a)

starostce podepsat Dodatek č. 2,

b)

FO, SO a OKV provést potřebné administrativní kroky.

Žádost o splátkový kalendář
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada vzala na vědomí žádost nájemkyně obecního bytu, která žádala o splátkový kalendář za
vyúčtování služeb za rok 2014. Rada souhlasila s rozvržením dluhu do deseti splátek.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 225 15

Rada městské části

I.

bere na vědomí
žádost o splátkový kalendář - dohodu o uznání dluhu za vyúčtování služeb za rok
2014 nájemnice bytu č. 63 v bytovém domě U Malé řeky 626, Praha - Zbraslav,

II.

souhlasí
s rozvržením dlužné částky do deseti splátek s tím, že bude uhrazeno deset splátek
po 653 Kč. Závazek bude uhrazen nejpozději do 31.5.2016,

III.

14.

ukládá
a)

KS informovat žadatelku,

b)

OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

Věcný dar - Sbor dobrovolných hasičů
Předkladatel: Filip Gaspar
ÚMČ obdržel žádost od Sboru dobrovolných hasičů o věcný dar ve formě hasičského vybavení.
Jedná se o 10 ks hasičských kompletů v hodnotě 14.400 Kč. Rada toto odsouhlasila.
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souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 226 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s věcným darem pro Sbor dobrovolných hasičů Praha - Zbraslav ve formě
hasičského oblečení v hodnotě 14.400 Kč,

II.

ukládá
starostce podepsat darovací smlouvu.

15.

Změna rozpočtu - jesle
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
V rozpočtu MČ je zařazena investiční akce "Rekonstrukce sociálního zařízení jesle Zbraslav" ve
výši 180.000 Kč. Vzhledem k tomu, že rekonstrukci si provede organizace sama, je třeba tyto
finanční prostředky jeslím převést. Rada souhlasila se změnou rozpočtu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 227 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se změnou rozpočtu ve výši 180.000 Kč, a to snížením rozpočtu o částku ve výši
180.000 Kč z OdPa 3539 ostatní zdravotnická zařízení položka 6121 budovy, haly
a stavby a zvýšením rozpočtu o tuto částku na OdPa 3539 ostatní zdravotnická
zařízení položka 6321 investiční transf. obecně prospěšným společnostem,

II.

ukládá
FO zajistit splnění usnesení.

16.

Změna rozpočtu - elektrorozvodná skříň
Předkladatel: Filip Gaspar
Z důvodu zakoupení přenosné rozvodné skříně, která se bude využívat na kulturní akce a trhy, je
třeba provést rozpočtovou změnu. Rada s rozpočtovou změnou souhlasila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 228 15

Rada městské části
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I.

souhlasí
se změnou rozpočtu ve výši 50.000 Kč, a to snížením rozpočtu o částku ve výši
50.000 Kč z OdPa 5512 požární ochrana položka 5153 plyn a zvýšením rozpočtu
o tuto částku na OdPa 3639 komunální služby a územní rozvoj položka 6122
stroje, přístroje a zařízení,

II.

ukládá
FO zajistit splnění usnesení.

17.

Participativní rozpočet
Předkladatel: Filip Gaspar
RMČ již v minulosti deklarovala zájem o zavedení participativního rozpočtu. MČ byla nyní
oslovena organizací Agora CE s nabídkou účasti v projektu: "Participativní rozpočtování inovativní nástroj dialogu radnic s občany". Rada souhlasila se zapojením do tohoto projektu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 229 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se zapojením do projektu „Participativní rozpočtování - inovativní nástroj dialogu
radnic s občany“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v
rámci EHP fondů, který realizuje Agora CE o.p.s.

II.

bere na vědomí
návrh projektu a navržený postup realizace participačního rozpočtu, které jsou
přílohou tohoto usnesení

III.

jmenuje
Filipa Gaspara garantem procesu a Jindřicha Kolka koordinátorem pracovní
participační skupiny
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IV.

18.

ukládá
a)

zástupci starostky Filipu Gasparovi připravit souhrnný materiál na příštím jednání
zastupitelstva MČ v září.

b)

starostce podepsat smlouvu o spolupráci s Agora CE o.p.s.

Různé

Mgr. Michaela Bernardová
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav
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