Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
20. řádné jednání rady městské části, konané dne
27. 7. 2015 v 15:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, F. Gaspar, M. Bernardová

Dále přítomni:

J. Kolek

Hosté:
Omluvení:

Z. Wildová, O. Šlocar

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (19)

Zahájení

2 (20)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v ulici K Vejvoďáku na
pozemku parc. č. 2344/1 v k.ú. Zbraslav

3 (21)

Smlouva o zřízení úplatné služebnosti na pozemku parc.č. 3265/1 v k.ú. Zbraslav, podél
Berounky u lávky k Radotínu

4 (22)

Odsvěření pozemku parc.č. 217/4 o výměře 42 m² v k.ú. Lahovice ze správy MČ Praha –
Zbraslav do správy Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

5 (23)

Rekonstrukce lesoparku Belveder, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

6 (24)

Rekonstrukce lesoparku Belveder, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

7 (25)

Žádost o povolení hostování cirkusu Bernes na pozemku před dětským domovem

8 (26)

Žádost o přidělení urnového místa na Zbraslavském urnovém háji

9 (27)

Žádost o povolení konání 20. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav

10 (28)

Zvýšení rozpočtu - SDH

11 (18)

Odměna vedoucím odborů

12 (29)

Žádost o povolení záboru parkoviště pro konání akce - 48. ročník mezinárodní jízdy
historických vozidel Zbraslav - Jíloviště 4.9.2015 - 6.9.2015

13 (30)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v ulici K Vejvoďáku na
pozemku parc. č. 2344/1 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
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OMH předložil radě materiál ve věci schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a. s.. Jedná se o napojení na stávající
elektrorozvodnou síť vedenou v komunikaci K Vejvoďáku v souvislosti s výstavbou nového
rodinného domu. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 20 251 15

Rada městské části

I.

schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ PrahaZbraslav a společností PREdistribuce, a. s. k pozemku parc. č. 2344/1 v k. ú.
Zbraslav,

II.

ukládá
starostce podepsat smlouvu.
Termín: 31.8.2015

3.

Smlouva o zřízení úplatné služebnosti na pozemku parc.č. 3265/1 v k.ú. Zbraslav, podél
Berounky u lávky k Radotínu
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě materiál k projednání ve věci schválení Smlouvy o zřízení úplatné
služebnosti se společností T-Mobile ČR, a. s.. Společnost vybudovala a provozuje na výše
zmíněném pozemku zařízení distribuční soustavy "Připojení Radotína, Praha 16 na optickou síť
T-Systems ČR, a. s.. Služebnost se zřizuje jako úplatná. Rada uzavření smlouvy schválila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 20 252 15

Rada městské části

I.

schvaluje
smlouvu o zřízení úplatné služebnosti mezi MČ Praha-Zbraslav a společností TMobile Czech Republic, a. s. k pozemku parc. č. 3265/1 v k. ú. Zbraslav,

II.

ukládá
starostce podepsat smlouvu.
Termín: 31.8.2015
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4.

Odsvěření pozemku parc.č. 217/4 o výměře 42 m² v k.ú. Lahovice ze správy MČ Praha –
Zbraslav do správy Pražské vodohospodářské společnosti a.s.
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti MHMP, rada projednávala návrh na odejmutí pozemku parc. č. 217/4,
k. ú. Lahovice ze svěřené správy MČ Praha-Zbraslav do správy Pražské vodohospodářské
společnosti, a. s.. Pozemek je zastavěn stavbou manipulační komory na přiváděcím vodovodním
řadu. Rada souhlasila s odsvěřením a materiál bude předložen na nejbližším zasedání
zastupitelstva.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 20 253 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s odsvěřením pozemku parc. č. 217/4 o výměře 42 m² v k. ú. Lahovice ze správy
MČ Praha–Zbraslav do správy Pražské vodohospodářské společnosti, a. s.,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s odsvěřením pozemku parc. č.
217/4 o výměře 42 m² v k. ú. Lahovice ze správy MČ Praha – Zbraslav do správy
Pražské vodohospodářské společnosti, a. s..

5.

Rekonstrukce lesoparku Belveder, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce lesoparku Belveder. Tímto
dodatkem se mění časový harmonogram postupu prací. Termín dokončení je z důvodu realizace
sadových úprav posunut na říjen 2015. Nový harmonogram byl již odsouhlasen poskytovatelem
dotace - MHMP.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 20 254 15

Rada městské části

I.

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 21/2015 ze dne 1.4.2015, kterým se mění
příloha č. 2 smlouvy - časový harmonogram postupu prací,

II.

ukládá
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a)

starostce podepsat dodatek č. 1,

b)

OMH provést potřebné administrativní kroky.
Termín: 28.7.2015

6.

Rekonstrukce lesoparku Belveder, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce lesoparku Belveder. Tímto
dodatkem se mění příloha č. 2 - Seznam předpokládaných subdodavatelů. Zhotovitel tak upřesnil
seznam subdodavatelů stavby s přesným rozvržením jejich podílů na celkovém díle. Dodatek č.
2 bude postoupen poskytovateli dotace - MHMP k odsouhlasení.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 20 255 15

Rada městské části

I.

schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 21/2015 ze dne 1.4.2015, kterým se mění
příloha č. 3 smlouvy - Seznam předpokládaných subdodavatelů,

II.

ukládá
a)

starostce podepsat Dodatek č. 2,

b)

OMH provést potřebné administrativní kroky.
Termín: 28.7.2015

7.

Žádost o povolení hostování cirkusu Bernes na pozemku před dětským domovem
Předkladatel: Michaela Bernardová
Na základě žádosti pana Berouska, rada schválila hostování cirkusu Bernes ve Zbraslavi ve
dnech od 7.9. do 13.9.2015. Pan Berousek věnuje zdarma vstupenky dětem z Dětského domova
ve Zbraslavi.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 20 256 15

Rada městské části

I.

schvaluje
hostování cirkusu Bernes od 7.9.2015 do 13.9.2015 na pozemku parc. č. 2909/1,
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II.

stanovuje
a) cenu za nájem pozemku Kč 3/m2/den,
b) vratnou kauci na úklid pozemku Kč 10.000,-,
c) reprodukovaná hudba bude v provozu nejdříve od 9.00 h a nejdéle do 19.00 h,

III.

ukládá
KÚ informovat žadatele e-mailem.
Termín: 31.7.2015

8.

Žádost o přidělení urnového místa na Zbraslavském urnovém háji
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti rada souhlasila s přidělením urnového místa na Zbraslavském urnovém háji.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 20 257 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se žádostí paní Galambové o přidělení místa na Zbraslavském urnovém háji,

II.

ukládá
KÚ informovat žadatelku.
Termín: 31.7.2015

9.

Žádost o povolení konání 20. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada odsouhlasila konání 20. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav" ve dnech
25.9. - 27.9.2015 na Zbraslavském náměstí. MČ bude spolupořadatelem festivalu a podílí se
finanční částkou 75.000 Kč.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 20 258 15

Rada městské části

I.

souhlasí

5

II.

a)

s konáním 20. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav" ve dnech
25.9.-27.9.2015 na Zbraslavském náměstí,

b)

že MČ Praha-Zbraslav bude spolupořadatelem festivalu,

schvaluje
maximální limit finančního plnění jako spolupořadatele akce ve výši 75.000 Kč,

III.

stanovuje
že Zbraslavské nám. bude poskytnuto pro konání 20. ročníku Mezinárodního
festivalu "Vejvodova Zbraslav" zdarma,

IV.

ukládá
a)

OMH a OKV podniknout potřebné administrativní kroky,

b)

OMH zajistit uzávěru komunikací v době slavnostního průvodu a zajistit průběžný
úklid Zbraslavského nám. po dobu konání festivalu,
Termín: 27.9.2015

c)
10.

OKV dohodnout formu propagace Roku pro Zbraslav během festivalu "Vejvodova
Zbraslav".

Zvýšení rozpočtu - SDH
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci určenou na provoz jednotek
Sboru dobrovolných hasičů. Rada souhlasila se zvýšením rozpočtu o tuto účelovou neinvestiční
dotaci.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 20 259 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 128.800 Kč z
rozpočtu hl. m. Prahy určenou na provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů
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Zbraslav. Tyto finanční prostředky budou zaevidovány v příjmech na OdPa 6330
převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně položka 4137 převody
mezi statutár. městy a jejich měst. obvody, ve výdajích na OdPa 5512 – požární
ochrana
položka 5134 - prádlo, oděv a obuv - 20.000 Kč
položka 5137 - nákup materiálu - 20.000 Kč
položka 5153 – plyn - 5.000 Kč
položka 5154 - elektrická energie – 5.000 Kč
položka 5156 - pohonné hmoty a maziva - 30.000 Kč
položka 5167 – služby školení a vzdělávání – 8.800 Kč
položka 5171 – opravy a udržování - 40.000 Kč,

II.

ukládá
FO realizovat toto usnesení.

11.

Odměna vedoucím odborů
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila odměny pro vedoucí odborů ÚMČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 20 260 15

Rada městské části

I.

schvaluje
odměny (v neveřejné příloze) pro vedoucí odborů Úřadu Městské části Praha Zbraslav,

II.

ukládá
a)

FO provést administrativní kroky.

b)

zástupci tajemníka Jindřichu Kolkovi připravit návrh pravidel pro odměňování
zaměstnanců.
Termín: 31.8.2015

12.

Žádost o povolení záboru parkoviště pro konání akce - 48. ročník mezinárodní jízdy
historických vozidel Zbraslav - Jíloviště 4.9.2015 - 6.9.2015
Předkladatel: Filip Gaspar
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Veteran Car Club Praha podal žádost na MČ o povolení konání 48. ročníku mezinárodní jízdy
historických vozidel Zbraslav - Jíloviště a o povolení záboru parkoviště na Zbraslavském
náměstí. Rada odsouhlasila konání akce ve dnech 4.9. - 6.9.2015 a souhlasila se záborem
parkoviště pro výstavu a depo vozidel. Dále rada schválila, že MČ bude spolupořadatelem akce.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 20 261 15

Rada městské části

I.

souhlasí
a) s povolením konání 48. ročníku mezinárodní jízdy historických vozidel
Zbraslav - Jíloviště ve dnech 4.9.2015 - 6.9.2015 za podmínky doložení povolení
DIO, DIR a technického zabezpečení akce do 14.8.2015
b) se záborem parkoviště pro výstavu a depo vozidel od pátku 4.9.2015 (od 19.00
hod.) do neděle 6.9.2015 (do 9.00 hod.),

II.

schvaluje
a) že MČ Praha-Zbraslav bude spolupořadatelem,
b) že Zbraslavské náměstí bude poskytnuto pro konání 48. ročníku zdarma,

III.

stanovuje
vratnou kauci na úklid 10.000 Kč,

IV.

požaduje
na pořádající společnosti zajistit 2 mobilní toalety,

V.

ukládá
a)

KÚ informovat žadatele,
Termín: 31.7.2015

b)
13.

OKV dohodnout formu propagace Roku pro Zbraslav během konání akce.

Různé
Rada vzala na vědomí zápisy z komisí, které jsou poradním orgánem RMČ.

8

Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav
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