Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
7. řádné jednání rady městské části, konané dne
26. 2. 2014 v 16:00 hod.
Přítomni:

A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.39 h), T.
Verner (příchod v 16.33 h)

Dále přítomni:

P. Synek

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

A. Háněl, A. Klímová

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení, kontrola zápisu

2 (2)

Nový návrh řešení duplicitního vlastnictví pozemků parc.č. 2913/13, 2921/25, 3168/47 vše
v k.ú. Zbraslav

3 (3)

Záměr bezúplatně převést pozemky parc.č. 1314/90, 1314/91, 1314/159, 1314/215,
1314/219 vše v k.ú. Zbraslav z vlastnictví České republiky, právo hospodaření DIAMO
s.p. do vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha – Zbraslav

4 (5)

Sejmutý záměr – pronájem části pozemku parc.č. 34 o výměře 45,5m² v k.ú. Zbraslav

5 (8)

Odkup administrativní budovy E. Přemyslovny č.p. 1325, k. ú. Zbraslav

6 (9)

Výměr MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

7 (10)

Zapůjčení obřadní síně

8 (11)

Prominutí poplatků za internet a zápisné

9 (12)

Rozpočtový výhled 2015 - 2019

10 (13)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, kontrola zápisu

2.

Nový návrh řešení duplicitního vlastnictví pozemků parc.č. 2913/13, 2921/25, 3168/47 vše v
k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek
Paní Vernerová podala nový návrh řešení duplicitního vlastnictví pozemků. Obě strany si
nechaly vyhotovit znalecký posudek. Pan Jirsa, zástupce paní Vernerové, nyní navrhuje sečíst
ceny pozemků ze znaleckých posudků a celou částku vydělit dvěma. Následně cenu vynásobit
koeficientem 75% z průměrné ceny obou posudků. Výsledná požadovaná cena je 545.719 Kč.
Rada Městské nesouhlasila s výše uvedeným návrhem.
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souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 49 14

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s novým návrhem řešení duplicitního vlastnictví pozemků parc. č. 2913/13,
2921/25, 3168/47 vše v k. ú. Zbraslav

II.

ukládá
KS odpovědět žadateli.

3.

Záměr bezúplatně převést pozemky parc.č. 1314/90, 1314/91, 1314/159, 1314/215, 1314/219
vše v k.ú. Zbraslav z vlastnictví České republiky, právo hospodaření DIAMO s.p. do
vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha – Zbraslav
Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek
V únoru tohoto roku byla MČ Praha-Zbaslav zaslána nabídka od státního podniku DIAMO,
bezúplatně převést výše uvedené pozemky. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se
záměrem bezúplatně převést tyto pozemky z vlastnictví České republiky do správy MČ PrahaZbraslav. Pozemky jsou dle územního plánu zařazeny do OB - čistě obytné (území sloužící pro
bydlení).
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 50 14

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem bezúplatně převést pozemky parc. č. 1314/90, 1314/91, 1314/159,
1314/215, 1314/219 vše v k. ú. Zbraslav z vlastnictví České republiky, právo
hospodaření DIAMO s. p. do vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha–
Zbraslav

II.

ukládá
OMH odeslat žádost na MHMP.
Termín: 3.3.2014

4.

Sejmutý záměr – pronájem části pozemku parc.č. 34 o výměře 45,5m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek
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Na vyvěšený záměr pronajmout část pozemku parc. č. 34 za účelem provozování venkovní
zahrádky, se přihlásili jediní zájemci - manželé Korečtí. Rada Městské části Praha-Zbraslav
souhlasila s pronájmem části pozemku na dobu neurčitou.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 51 14

Rada městské části

I.

souhlasí
s pronájmem části pozemku parc. č. 34 o výměře 45,5 m² v k. ú. Zbraslav za
cenu 50 Kč/m²/rok za účelem provozování venkovní zahrádky předem určeným
zájemcům manželům Koreckým na dobu neurčitou

II.

ukládá
starostovi podepsat nájemní smlouvu.
Termín: 28.2.2014

5.

Odkup administrativní budovy E. Přemyslovny č.p. 1325, k. ú. Zbraslav
RMČ Praha-Zbraslav doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav revokovat usnesení týkající
se možného odkupu administrativní budovy. V současné době se o odkupu neuvažuje z důvodu
kritického kapacitního stavu ve školství. Všechny finanční prostředky budou proto směřovat do
této oblasti.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 52 14

Rada městské části

I.

doporučuje
ZMČ revokovat Usnesení č. Z 14 81 12 a č. Z 15 94 13 z důvodu změny
investičních priorit MČ Praha-Zbraslav

II.

ukládá
KS připravit dodatečný bod do ZMČ.

6.

Výměr MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek
Výměr MF č. 01/2014 dává možnost zvýšení ceny za nájem pozemků pro veřejná pohřebiště.

Tímto výměrem došlo ke změně maximální ceny z 85 Kč/m2/rok na maximální cenu 120 Kč/m2/
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rok. Rada Městské části Praha-Zbraslav rozhodla o ponechání ceny za nájem místa na hřbitově a
ponechání stejné výše ceny za služby s nájmem spojené.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 53 14

Rada městské části

I.

rozhoduje
1) o ponechání ceny za nájem místa na hřbitově ve stejné výši jako v roce 2013 tj.
85 Kč/m2/rok
2) o ponechání stejné výše ceny za služby s nájmem spojené tj. 535 Kč/rok u epit.
desky, 310 Kč/rok u kamene v břečt., 474 Kč/rok u skalky a 264 Kč/rok na starém
a novém hřbitově

II.

ukládá
OMH provést administrativní kroky.

7.

Zapůjčení obřadní síně
Předkladatel: Aleš Háněl, Ivana Kohoutová
Paní Kobylková podala žádost o zapůjčení obřadní síně za účelem pořádání pěvecké soutěže
zbraSlavík, a to ve dnech 10.3. a 17.3.2014. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s
bezúplatným zapůjčením obřadní síně.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 54 14

Rada městské části

I.

schvaluje
zapůjčení obřadní síně paní Dagmar Kobylkové v termínech 10.3. a 17.3. 2014 pro
konání soutěže zbraSlavík

II.

souhlasí
s bezplatným zapůjčením prostor pro tuto akci

III.

ukládá
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OKV informovat o rozhodnutí žadatele.
8.

Prominutí poplatků za internet a zápisné
Předkladatel: Aleš Háněl
Rada Městské části Praha-Zbraslav odsouhlasila, v rámci akce "Březen-měsíc čtenářů",
prominutí poplatků za užití internetu a s prominutím poplatků za zápisné pro nové čtenáře
knihovny.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 55 14

Rada městské části

I.

souhlasí
v rámci akce „Březen – měsíc čtenářů“ s prominutím poplatků za užití internetu a
s prominutím poplatků za zápisné pro nové čtenáře knihovny

II.

ukládá
OKV realizovat obsah usnesení.

9.

Rozpočtový výhled 2015 - 2019
Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová
Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s rozpočtovým výhledem na rok 2015 až 2019 a
doporučila ZMČ tento výhled schválit.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 56 14

Rada městské části

I.

souhlasí
s rozpočtovým výhledem na rok 2015 až 2019 uvedeným v příloze

II.

doporučuje
ZMČ schválit rozpočtový výhled na rok 2015 až 2019.

10.

Různé
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Ing. Aleš Háněl, MBA
starosta MČ Praha - Zbraslav

MUDr. Alexandra Klímová
místostarostka MČ Praha - Zbraslav
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