Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
24. řádné jednání rady městské části, konané dne
31. 8. 2015 ve 13:00 hod.
Přítomni:

M. Bernardová, F. Gaspar, Z. Wildová

Dále přítomni:

Š. Vacek

Hosté:
Omluvení:

Z. Vejvodová, O. Šlocar

Ověřovatelé:

M. Bernardová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (20)

Zahájení

2 (21)

Sejmutý záměr – pronájem pozemku parc.č. 1314/9 o výměře 20m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku pod garáží v lokalitě Nad Parkem

3 (22)

Záměr pronajmout pozemek pod garáží v lokalitě Nad Parkem– změna nájemce pozemku
parc.č. 1310/9 o výměře 20m² v k.ú. Zbraslav

4 (23)

Schválení platového výměru - vedoucí OKV

5 (24)

Odměna ředitelce MŠ Matjuchinova - Dagmar Meisnerové

6 (25)

Zpráva o ZN

7 (26)

Žádost o zábor veřejného prostranství - Diana fish

8 (27)

Změna rozpočtu - OdPa 6171

9 (28)

Zvýšení rozpočtu - úhrada soudních nákladů

10 (29)

Zvýšení rozpočtu - vrácená daň z příjmu

11 (30)

Žádost o povolení stánků v rámci koncertu - Laco Deczi

12 (31)

Dopravní situace v ulici Paškova - stížnost

13 (33)

Participativní rozpočet

14 (32)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Sejmutý záměr – pronájem pozemku parc.č. 1314/9 o výměře 20m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku pod garáží v lokalitě Nad Parkem
Předkladatel: Filip Gaspar
Na vyvěšený záměr pronajmout pozemek pod garáží, se přihlásil pan Třebenský. Rada souhlasila
s pronájmem pozemku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
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souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 304 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s pronájmem pozemku pod garáží parc. č. 1314/9 o výměře 20 m² v k. ú. Zbraslav,
v lokalitě Nad Parkem, předem určenému zájemci panu Tomášovi Třebenskému
za cenu 85 Kč/m²/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II.

bere na vědomí
ukončení nájemní smlouvy s pí Břížďalovou,

III.

ukládá
starostce podepsat smlouvy.
Termín: 15.9.2015

3.

Záměr pronajmout pozemek pod garáží v lokalitě Nad Parkem– změna nájemce pozemku
parc.č. 1310/9 o výměře 20m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila se záměrem pronajmout výše uvedený pozemek předem určenému zájemci. Na
pozemku stojí garáž, kterou prodala předchozí majitelka panu Šajnerovi.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 305 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1310/9 o výměře 20 m² v
k. ú. Zbraslav, v lokalitě Nad Parkem, předem určenému zájemci panu Liborovi
Šajnerovi za cenu 85 Kč/m²/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II.

ukládá
KÚ vyvěsit záměr.
Termín: 2.9.2015
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4.

Schválení platového výměru - vedoucí OKV
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
V souladu s § 94 odst. 2 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, rada stanovila
platový výměr vedoucí Odboru kultury a vzdělávání. Důvodem stanovení platu je ukončení
zkušební lhůty a zařazení do platové třídy odpovídající vykonávané činnosti dané novým
organizačním řádem.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 306 15

Rada městské části

stanovuje
s platností od 1.9.2015 platový výměr vedoucí odboru kultury a vzdělávání Mgr.
Hany Haubertové, který je neveřejnou přílohou tohoto usnesení.
5.

Odměna ředitelce MŠ Matjuchinova - Dagmar Meisnerové
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada jako zřizovatel mateřských škol, schválila odměnu ředitelce MŠ Matjuchinova paní
Dagmar Meisnerové.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 307 15

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská
škola Matjuchinova, Dagmar Meisnerové, dle návrhu, který je neveřejnou součástí
tohoto usnesení,

II.

ukládá
OKV informovat ředitelku příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

6.

Zpráva o ZN
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada nechala zpracovat dle požadavků zastupitelstva bilanci týkající se vydávání Zbraslavských
novin vzniklých podle koncepce a jejich distribuce zdarma. Součástí této bilance je zpráva z
Redakční rady ZN a bilance finančních nákladů. Rada vzala tyto zprávy na vědomí a doporučila
zastupitelstvu toto projednat na svém zasedání.

3

souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 308 15

Rada městské části

I.

bere na vědomí
- zprávu Bilance - Zbraslavské noviny duben – srpen 2015
- zprávu Redakční rady ZN,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav projednat na zasedání
- zprávu Bilance - Zbraslavské noviny duben – srpen 2015,
- zprávu Redakční rady ZN.

7.

Žádost o zábor veřejného prostranství - Diana fish
Předkladatel: Michaela Bernardová
Na základě žádosti společnosti Diana fish, rada souhlasila s prodejem ryb na Zbraslavském
náměstí každé pondělí od 1.9. do 28.12.2015.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 309 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s povolením záboru o velikosti 10 m2 na Zbraslavském náměstí pro společnost
Diana fish, každé pondělí od 1.9.2015 do 28.12.2015,

II.

stanovuje
cenu za nájem místa Kč 40/m2/den,

III.

ukládá
KÚ informovat žadatele.
Termín: 2.9.2015

8.

Změna rozpočtu - OdPa 6171
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Předkladatel: Filip Gaspar
Zastupitelstvo odsouhlasilo vyplacení finanční částky bývalé zaměstnankyni ÚMČ jako
odchodné a částka byla také tak zaúčtována. Vzhledem k tomu, že odchodné bylo později
změněno na odstupné, je třeba v tomto smyslu provést i změnu rozpočtu. Rada souhlasila se
změnou rozpočtu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 310 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se změnou rozpočtu ve výši 300.000 Kč, a to snížením rozpočtu o částku ve výši
300.000 Kč z OdPa 6171 činnost místní správy položka 5011 platy zaměstnanců
v pracovním poměru a zvýšením rozpočtu o tuto částku na OdPa 6171 činnost
místní správy položka 5024 odstupné,

II.

ukládá
FO realizovat toto usnesení.

9.

Zvýšení rozpočtu - úhrada soudních nákladů
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ obdržela přisouzené náklady řízení týkající se sporu MČ a společnosti Bohemia REAL
INVEST, s. r. o.. Rada souhlasila se zvýšením rozpočtu o částku ve výši 178.700 Kč.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 311 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se zvýšením rozpočtu o přisouzené náklady řízení ve výši 178.700 Kč. Tyto
finanční prostředky budou zaevidovány v příjmech na OdPa 6171 činnost místní
správy položka 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, ve výdajích na
OdPa 6171 činnost místní správy položka 5166 konzultační, poradenské a právní
služby,

II.

ukládá
FO realizovat toto usnesení.
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10.

Zvýšení rozpočtu - vrácená daň z příjmu
Předkladatel: Filip Gaspar
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo městským částem vrácení zaplacené daně z příjmu za rok
2014. Rada souhlasila se zvýšením rozpočtu o částku 3.015.800 Kč. Dále rada doporučuje ZMČ
Praha-Zbraslav souhlasit se zvýšením rozpočtu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 312 15

Rada městské části

I.

souhlasí
a)

se zvýšením rozpočtu o převod 100% podílu MČ za zdaňovací období r. 2014
ve výši 3,015.800 Kč. Příjem dotace bude zaevidován na OdPa 6330 převody
vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně položka 4137 převody mezi statutár.
městy a jejich měst. obvody, výdaje na:
OdPa 2212 silnice
položka 5169 nákup ostatních služeb 200.000 Kč
OdPa 3319 ostatní záležitosti kultury
položka 5164 nájemné 200.000 Kč
OdPa 3639 komunální služby
položka 5169 nákup ostatních služeb 120.000 Kč
OdPa 6171 činnost místní správy
položka 5166 konzultační, poradenské a právní služby 200.000 Kč
OdPa 6409 ostatní činnosti j.n.
položka 5909 ostatní neinvestiční výdaje 2,295.800 Kč,

b)

II.

se snížením rozpočtu o částku ve výši 2,295.800 Kč, a to v příjmech z OdPa 6330
převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně položka 4131 převody z
vlastních fondů hospodářské činnosti a ve výdajích z OdPa 6409 ostatní činnosti
j.n.
položka 5909 ostatní neinvestiční výdaje,

doporučuje
Zastupitelstvu MČ souhlasit s výše uvedeným zvýšením rozpočtu.

11.

Žádost o povolení stánků v rámci koncertu - Laco Deczi
Předkladatel: Filip Gaspar
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Rada souhlasila se záborem části pozemku ve Slunečním městě pro umístění stánků s
občerstvením v rámci koncertu Laca Decziho dne 1.9.2015.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 313 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se záborem části pozemku parcelní číslo 2909/1 (Sluneční město) dne 1.9.2015
pro umístění 3 stánků s občerstvením, pro žadatele pana Šlocara, v rámci koncertu
Laca Decziho,

II.

stanovuje
cenu za nájem pozemku Kč 10/m2/den,

III.

ukládá
a)

KÚ informovat žadatele,
Termín: 31.08.2015

b)
12.

FO vyměřit nájem za pozemek.

Dopravní situace v ulici Paškova - stížnost
Předkladatel: Filip Gaspar
V měsíci červenci obdržela MČ stížnost občanů na řešení dopravní situace v ulici Paškova.
Touto stížností zároveň občané žádají o znovu projednání resp. přešetření dopravních opatření.
Rada vzala stížnost na vědomí a předkládá ji k projednání na zasedání ZMČ.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 314 15

Rada městské části

I.

bere na vědomí
stížnost občanů na dopravní situaci v ulici Paškova,

II.

předkládá
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ZMČ stížnost k projednání,

III.

ukládá
a)

Filipu Gasparovi pozvat na jednání ZMČ 14.9.2015 vedoucího oddělení dopravy
ÚMČ Praha 16,

b)

KÚ odpovědět žadateli.
Termín: 3.9.2015

13.

Participativní rozpočet
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada považuje spolupráci s občany při přípravě středně a dlouhodobých projektů za jednu ze
svých priorit. V rámci otevřené radnice rada již v minulosti deklarovala zájem o provedení
participativních prvků demokracie a mezi nimi i participativní rozpočet. MČ byla oslovena s
nabídkou od společnosti Agora CE, která vede projekt: Participativní rozpočtování - inovativní
nástroj dialogu radnic s občany. Rada souhlasila s navrženým postupem projektu a doporučuje
ZMČ schválit navržený postup pro realizaci projektu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 315 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s navrženým postupem projektu participativního rozpočtu pro rok 2016, který je
přílohou tohoto usnesení

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha - Zbraslav schválit navržený postup pro realizaci
projektu participativního rozpočtu a stanovit objem prostředků určených pro
participativní rozpočet pro rok 2016.

14.

Různé
Rada vzala na vědomí zápis ze Stavení komise. Dále vzala na vědomí rezignaci Ing. J. Špačka na
funkci předsedy Komise dopravní a bezpečnostní. Rada schválila program 6. řádného zasedání
ZMČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 316 15

Rada městské části

8

I.

schvaluje
program 6. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav,

II.

bere na vědomí
rezignaci Ing. Jindřicha Špačka na funkci předsedy Komise dopravní a
bezpečnostní.

Mgr. Michaela Bernardová
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav
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