Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
26. řádné jednání rady městské části, konané dne
21. 9. 2015 v 16:30 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, F. Gaspar

Dále přítomni:

Š. Vacek, R. Rejna

Hosté:
Omluvení:

Z. Wildová

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Novostavba RD na parc.č 2731 až 2733, lokalita Strnady k.ú. Zbraslav

3 (3)

Rozšíření kapacity ZŠ Vladislava Vančury, budova Nad Parkem 1180, dokumentace pro
vydání stavebního povolení

4 (4)

Stavební úpravy RD čp. 678 v ul. Košíkářská

5 (5)

Přístavba a stavební úpravy RD č.p. 164, ul. Ke Kyjovu

6 (6)

Sejmutý záměr – pronájem pozemku parc.č. 1310/9 o výměře 20m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku pod garáží v lokalitě Nad Parkem

7 (7)

Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou - část pozemku parc.č. 1292/2 o výměře
10m² v k.ú. Zbraslav, Paškova ulice

8 (8)

Výpověď z nájmu části pozemku parc.č. 2875/2 o výměře 100m² v k.ú. Zbraslav – lokalita
bytové domy Zahradní čtvrť

9 (9)

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

10 (10)

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

11 (11)

Záměr pronajmout nebytový prostor v objektu Žitavského 571, Praha-Zbraslav

12 (12)

Odsouhlasení dalšího postupu exekuce - Zamezení vzlínání vody a tvorby plísně na zdivu
na společné chodbě v suterénu a ve sklepě v bytového domu Nad Parkem 874

13 (14)

Výběr dodavatele „Zateplení fasád suterénu bytových domů Lomařská 385, 386, 387.“

14 (15)

„Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce bytu č. 98 –
bytový dům Lomařská 823.“

15 (16)

Rekonstrukce kanalizace V Bílce

16 (17)

Výběrové řízení - Pojištění majetku MČ Praha - Zbraslav

17 (18)

Výsledek E-aukce na dodávky plynu
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18 (19)

Vyřazení nepotřebného majetku MŠ

19 (20)

Školská rada 2015/2018

20 (21)

Plná moc Ing. Roman Marc

21 (22)

Autorský recitál Štěpána Raka

22 (23)

Pronájem Divadla J. Kašky - spolek ADA

23 (24)

Pronájem Divadla J. Kašky - Martin Trnavský

24 (10)

"Rekonstrukce lesoparku Belveder" - rozpočtová změna

25 (11)

"Rekonstrkuce lesoparku Belveder - vícepráce" - Jednací řízení bez uveřejnění

26 (26)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Novostavba RD na parc.č 2731 až 2733, lokalita Strnady k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení ve Strnadech. Jedná se o
dvoupodlažní podsklepený objekt. Stavební komise vydala nesouhlasné stanovisko se stavbou z
toho důvodu, že v dané lokalitě nejsou vyřešeny inženýrské sítě, komunikace a neexistuje žádná
urbanistická koncepce pro tuto oblast. Rada vzala toto stanovisko na vědomí a uložila OMH
zajistit stanovisko Odboru výstavby Prahy 16.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 323 15

Rada městské části

I.

bere na vědomí
doporučení Stavení komise, že do doby vyřešení veřejných inženýrských sítí,
komunikací a urbanistické koncepce lokality není vhodné souhlasit s výstavbou
objektů trvalého bydlení v lokalitě osady Strnady,

II.

ukládá
a)

OMH zajistit stanovisko Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ
Praha 16 k možnostem výstavby v lokalitě Strnady,
Termín: 30.9.2015

b)

KÚ informovat žadatele.
Termín: 23.9.2015
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3.

Rozšíření kapacity ZŠ Vladislava Vančury, budova Nad Parkem 1180, dokumentace pro
vydání stavebního povolení
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení, která řeší
Rozšíření kapacity ZŠ Vl. Vančury. Stavební řešení spočívá v nástavbě stávajícího pavilonu A,
přístavbě tělocvičny pavilonu E, úpravách vnitřních dispozic tříd pavilonu A, šaten, jídelny a
výdejny. Rada odsouhlasila projektovou dokumentaci.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 324 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací "Rozšíření kapacity ZŠ Vladislava
Vančury, budova Nad Parkem 1180",

II.

ukládá
KÚ odpovědět žadateli.
Termín: 23.9.2015

4.

Stavební úpravy RD čp. 678 v ul. Košíkářská
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada se zabývala žádostí o vyjádření k návrhu stavebních úprav rodinného domu v ulici
Košíkářská. Předmětem stavebních úprav je výměna podlahových krytin a obkladů sprchového
koutu a WC, zvětšení stávajícího okna ve štítu budovy a osazení nového okna na WC. Rada
souhlasila s předloženou dokumentací.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 325 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou dokumentací pro stavební povolení stavebních úprav RD č. p. 678 v
ulici Košíkářská a doporučením Stavební komise,

II.

ukládá
KÚ odpovědět žadateli.
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Termín: 23.9.2015

5.

Přístavba a stavební úpravy RD č.p. 164, ul. Ke Kyjovu
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada projednávala žádost o vyjádření k návrhu přístavby a stavebních úprav rodinného domu
v ulici Ke Kyjovu. V rámci rekonstrukce dojde ke stržení horního patra, vybourání příček,
schodiště a komínového těleso. Bude vybudováno nové schodiště, nové nosné stěny budou z
cihelného zdiva a vnitřní příčky ze sádrokartonu. Okna budou vyměněna za dřevěná. Vytápění
bude řešeno kombinací tepelného čerpadla a kotle na pelety. Rada souhlasila s projektovou
dokumentací.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 326 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro ohlášení stavby Přístavba a stavební
úpravy RD č. p. 164, ul. Ke Kyjovu,

II.

ukládá
KÚ odpovědět žadateli.
Termín: 23.9.2015

6.

Sejmutý záměr – pronájem pozemku parc.č. 1310/9 o výměře 20m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku pod garáží v lokalitě Nad Parkem
Předkladatel: Filip Gaspar
Na vyvěšený záměr pronájmu pozemku pod garáží se přihlásil p. Šajner. Rada souhlasila s
pronájmem pozemku v lokalitě Nad Parkem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 327 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s pronájmem pozemku 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.

bere na vědomí
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ukončení nájemní smlouvy s pí Peltanovou,

III.

ukládá
starostce podepsat smlouvy.
Termín: 15.10.2015

7.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou - část pozemku parc.č. 1292/2 o výměře 10m²
v k.ú. Zbraslav, Paškova ulice
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti nájemce pozemku, který žádal o ukončení nájemní smlouvy, rada souhlasila s
ukončením nájmu dohodou k 30.9.2015.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 328 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1292/2 o výměře 10 m² v
k. ú. Zbraslav dohodou ke dni 30.9.2015,

II.

ukládá
starostce podepsat dohodu.
Termín: 30.9.2015

8.

Výpověď z nájmu části pozemku parc.č. 2875/2 o výměře 100m² v k.ú. Zbraslav – lokalita
bytové domy Zahradní čtvrť
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě materiál ve věci výpovědi z nájmu části pozemku, kde má společnost
Outdoor akzent, s. r. o. umístěna 2 reklamní zařízení. Výpovědní lhůta je tříměsíční. Rada
souhlasila s ukončením nájemní smlouvy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 329 15

Rada městské části

I.

schvaluje
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výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 2875/2 o výměře 100 m² v k. ú. Zbraslav
pro nájemce Outdoor akzent, s. r. o., IČ: 241857,

II.

ukládá
OMH realizací tohoto usnesení.

9.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v ulici K
Vejvoďáku na pozemku parc.č. 2344/1 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
MČ Praha-Zbraslav a manželi Jarošovými. Jedná se o napojení přípojky vodovodu na stávající
vodovod vedený v komunikaci K Vejvoďáku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 330 15

Rada městské části

I.

schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
MČ Praha - Zbraslav a manželi Jiřím a Barborou Jarošovými k pozemku parc. č.
2344/1 v k. ú. Zbraslav,

II.

ukládá
starostce podepsat smlouvu.
Termín: 31.10.2015

10.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v ulici K
Vejvoďáku na pozemku parc. č. 2344/1 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
MČ Praha-Zbraslav, panem Růžičkou a paní Dolejšovou. Jedná se o napojení přípojky vodovodu
na stávající vodovod vedený v komunikaci K Vejvoďáku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 331 15

Rada městské části

I.

schvaluje
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Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
MČ Praha - Zbraslav a panem Richardem Růžičkou a paní Zdeňkou Dolejšovou k
pozemku parc. č. 2344/1 v k. ú. Zbraslav,

II.

ukládá
starostce podepsat smlouvu.
Termín: 31.10.2015

11.

Záměr pronajmout nebytový prostor v objektu Žitavského 571, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada odsouhlasila vyvěšení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu v ulici Žitavského
571 předem určenému zájemci - Provozovně služeb Zbraslav, spol. s r. o.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 332 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout místnost v objektu Žitavského 571, Praha-Zbraslav o
výměře 9 m² předem určenému zájemci Provozovně služeb Zbraslav spol. s r. o. za
cenu 100 Kč/m²/rok na dobu určitou a to 1 rok,

II.

ukládá
KÚ vyvěsit záměr.
Termín: 22.9.2015

12.

Odsouhlasení dalšího postupu exekuce - Zamezení vzlínání vody a tvorby plísně na zdivu
na společné chodbě v suterénu a ve sklepě v bytového domu Nad Parkem 874
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada tímto usnesením navrhuje, aby soudní exekutorka JUDr. Švecová povolila ve věci
soudního řízení proti firmě Albeko, s. r. o., provedení prací a výkonů někým jiným, a to na
náklad firmy Albeko. Rada vzala na vědomí, že stavební práce na odstranění závad budou
provedeny na jaře 2016.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 333 15

Rada městské části
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I.

navrhuje
aby soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecové povolila ve věci řízení vedené pod
č.j. 091 EX 01480/2015 proti povinnému ALBEKO, spol. s r. o., provedení prací a
výkonů někým jiným, a to na náklad povinného,

II.

III.

bere na vědomí
a)

že exekutorský úřad JUDr. Ingrid Švecové bude po povinném vymáhat peněžité
plnění,

b)

že vzlínání vody a tvorby plísně na zdivu na společné chodbě v suterénu a ve
sklepě v bytového domu Nad Parkem 874 bude provedeno na jaře 2016,

ukládá
a)

KÚ informovat exekutorskou kancelář JUDr. Ingrid Švecové,

b)

OMH zajistí potřebné administrativní kroky.
Termín: 30.5.2016

13.

Výběr dodavatele „Zateplení fasád suterénu bytových domů Lomařská 385, 386, 387.“
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Na základě zprávy hodnotící komise rada souhlasila s výběrem firmy Klempík-Stav, s. r. o. na
veřejnou zakázku malého rozsahu "Zateplení fasád suterénu bytových domů Lomařská 385, 386,
387".
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 334 15

Rada městské části

I.

bere na vědomí
protokol o otevírání obálek a zprávu hodnotící komise,

II.

souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu „Zateplení fasád
suterénu bytových domů Lomařská 385, 386, 387“ se společností KLEMPÍK -
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Stav, s. r. o., IČ 26184087, za celkovou nabídnutou cena 536.146,00 Kč včetně
15% DPH,

III.

14.

ukládá
a)

KÚ informovat všechny uchazeče,

b)

OMH zajistit potřebné administrativní kroky,

c)

starostce podepsat smlouvu o dílo.

„Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce bytu č. 98 –
bytový dům Lomařská 823.“
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada schválila text výzvy veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce bytu č. 98 - bytový
dům Lomařská 823". Předmětem plnění této zakázky je kompletní rekonstrukce bytu o velikosti
2+1.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 335 15

Rada městské části

I.

schvaluje
text výzvy,

II.

vyhlašuje
výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
bytu č. 98 – bytový dům Lomařská 823“,

III.

ukládá
KÚ vyvěsit výzvu a specifikaci na úřední desku a profil zadavatele.

15.

Rekonstrukce kanalizace V Bílce
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací Rekonstrukce kanalizace v ulici v
Bílce. Předmětem této stavby je rekonstrukce stávající dožité stoky dešťové kanalizace. Trasa
nové stoky bude přizpůsobena tak, aby co nejvíce kopírovala trasu stoky stávající s přihlédnutím
na optimální umístění šachet. Práce budou probíhat po jednotlivých úsecích tak, aby byl veřejný
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prostor omezen co nejméně. Vzhledem k plánované rekonstrukci vodovodního řadu v ulici v
Bílce bude stavba koordinována tak, aby práce probíhaly souběžně.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 336 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací Rekonstrukce kanalizace V Bílce za
předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Stavba bude probíhat v koordinaci s rekonstrukcí vodovodního řadu v ulici V
Bílce a to tak, aby práce probíhaly současně s ohledem na co nejkratší omezení
příjezdu k dotčeným nemovitostem,
2. Úprava pláně pod komunikací bude, s ohledem na šířkové poměry, rekonstrukci
vodovodního řadu a následnou pokládku nových povrchů, provedena v celé šíři
komunikace, nikoli pouze nad rýhou výkopu,
3. Investor ve spolupráci s autorem studie „Revitalizace ulice V Bílce
a souvisejícího okolí“, společností Fam architekti, spol. s r. o., zpracuje
dokumentaci podrobné specifikace kladení dlažby,

II.

ukládá
KÚ odpovědět žadateli.
Termín: 23.9.2015

16.

Výběrové řízení - Pojištění majetku MČ Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada projednávala materiál ve věci vyhlášení výběrového řízení na plnění zakázky malého
rozsahu na služby zvané "Pojištění majetku MČ Praha-Zbraslav". Z důvodu končící platnosti
stávající smlouvy na pojištění majetku se společností Kooperativa, je potřeba toto výběrové
řízení vypsat. Rada schválila text výzvy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 337 15

Rada městské části

I.

schvaluje
text výzvy,
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II.

vyhlašuje
výběrové řízení na služby "Pojištění majetku MČ Praha-Zbraslav,

III.

ukládá
KÚ vyvěsit výzvu na úřední desku a profil zadavatele.

17.

Výsledek E-aukce na dodávky plynu
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada MČ se zapojila do E-aukce energií. S ohledem na výpovědní lhůtu proběhla aukce plynu
již nyní a účast byla umožněna i příspěvkovým organizacím. Výsledky budou znamenat pro MČ
úsporu cca 170 tisíc Kč za rok a pro příspěvkové organizace dohromady cca 16 tisíc Kč za rok.
Rada souhlasila s uzavřením smlouvy se společností ARMEX ENERGY, a. s.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 338 15

Rada městské části

I.

bere na vědomí
výsledky e-aukce na dodávky plynu pro MČ a její příspěvkové organizace,

II.

souhlasí
s uzavřením smlouvy s vítěznou společností ARMEX ENERGY, a. s.,

III.

ukládá
starostce podepsat smlouvu se společností ARMEX ENERGY, a. s..

18.

Vyřazení nepotřebného majetku MŠ
Předkladatel: Filip Gaspar
Ředitelka MŠ Nad Parkem předložila radě ke schválení seznam nadbytečného a
neupotřebitelného majetku. Majetek je funkční a bude nabídnut k prodeji nebo darován. Rada
souhlasila s vyřazením majetku a uložila paní ředitelce povinnost předložit doklad o prodeji věcí
nebo doklad o darování věcí či doklad o jejich likvidaci.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 339 15

Rada městské části
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I.

souhlasí
v souladu s § 27, odst. 6 zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, s vyřazením majetku v celkové pořizovací ceně
66.912,96 Kč z majetkové evidence MŠ Nad Parkem, na základě žádosti ředitelky
Mateřské školy Nad Parkem, IČ: 700 98 093,

II.

ukládá
ředitelce MŠ Nad Parkem předložit RMČ doklad o prodeji věcí nebo části věcí
(výtěžek z případného prodeje bude přidělen do fondu investic); nebo doklad
o darování věcí nebo části věcí některé z neziskových, veřejně prospěšných, či
charitativních organizací; nebo doklad o likvidaci těchto věcí nebo části věcí,
nejpozději do 31.12.2015,

III.

ukládá
KU informovat ředitelku MŠ o usnesení RMČ.

19.

Školská rada 2015/2018
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada jmenovala členy Školské rady při Základní škole Vladislava Vančury. Dále vzala na
vědomí volbu členů Školské rady z řad zákonných zástupců a pedagogických pracovníků.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 340 15

Rada městské části

I.

jmenuje
v souladu s §167 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tyto členy 2 členy
Školské rady při Základní škole Vladislava Vančury, IČ: 613 86 961, se sídlem:
Hauptova 591, 156 00 Praha – Zbraslav, ve funkčním období od 01.10.2015 do
30.06.2018 v tomto složení:
Jiří Valach
MUDr. Tomáš Doležal PhD.,

II.

bere na vědomí
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že zákonní zástupci nezletilých žáků zvolili tyto 2 členy Školské rady při Základní
škole Vladislava Vančury, IČ: 613 86 961, se sídlem: Hauptova 591, 156 00 Praha
– Zbraslav, ve funkčním období od 1.10.2015 do 30.06.2018
pan Tomáš Vacek
paní Radka Ševčíková,

III.

bere na vědomí
že pedagogičtí pracovníci zvolili tyto 2 členy Školské rady při Základní škole
Vladislava Vančury, IČ: 613 86 961, se sídlem: Hauptova 591, 156 00 Praha –
Zbraslav, ve funkčním období od 01.10.2015 do 030.06.2018
Mgr. Marcela Břinčilová
Mgr. Jiřina Šichová,

IV.

pověřuje
starostku MČ Prahy - Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, a zástupkyni starostky
MČ Prahy – Zbraslav, Mgr. Michaelu Bernardovou, podpisem jmenovacích
dekretů,

V.

ukládá
KÚ informovat ředitele Základní školy Vladislava Vančury o usnesení RMČ.

20.

Plná moc Ing. Roman Marc
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada zplnomocnila Ing. Marce k zastupování MČ v plném rozsahu ve všech řízeních, ve kterých
je MČ přímým i nepřímým účastníkem řízení s majiteli pozemků uvedených v plné moci.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 341 15

Rada městské části

I.

zplnomocňuje
Ing. Romana Marce v souladu s § 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu k zastupování Městské části Praha – Zbraslav V PLNÉM ROZSAHU ve
všech řízeních, ve kterých je Městská část Praha – Zbraslav přímým i nepřímým
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účastníkem řízení s majiteli pozemků nebo která se týkají pozemků, uvedených v
Plné moci, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem plné moci,

III.

ukládá
KÚ zajistit administrativní kroky k podpisu plné moci.

21.

Autorský recitál Štěpána Raka
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu s fyzickou osobou, která
zajistí vystoupení pana Štěpána Raka na akci "Autorský recitál Štěpána Raka" dne 5.10.2015.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 342 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu s fyzickou osobou: Stanislav
Vlačiha, IČ: 727 70 929, se sídlem: Družstevní 202, 507 81 Lázně Bělohrad Horní Nová Ves, o zajištění a realizaci veřejně přístupné akce „Autorský recitál
Štěpána Raka“ dne 05.10.2015, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy - Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy,

III.

ukládá
KÚ provést potřebné administrativní kroky.

22.

Pronájem Divadla J. Kašky - spolek ADA
Předkladatel: Filip Gaspar, Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru v divadle Jana
Kašky se sdružením Amatérská divadelní asociace.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0

14

Usnesení č. R 26 343 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru v divadle Jana
Kašky se sdružením Amatérská divadelní asociace, IČ: 003 00 101, se sídlem:
Záveská 871/2, 102 00 Praha 15 – Hostivař, v předloženém znění, za cenu 1.000
Kč za den vč. DPH,

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy,

III.

ukládá
OKV provést potřebné administrativní úkony,

IV.

ukládá
OKV informovat žadatele o usnesení RMČ a zajistit v požadovaném termínu
zpřístupnění divadla.

23.

Pronájem Divadla J. Kašky - Martin Trnavský
Předkladatel: Filip Gaspar, Michaela Bernardová
Rada souhlasila s pronájmem Divadla Jana Kašky panu Martinu Trnavskému v období od
1.10. do 8.10.2015. Dále rada schválila uzavření smlouvy s panem Trnavským o krátkodobém
pronájmu nebytového prostoru.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 344 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s pronájmem Divadla J. Kašky MgA. Martinu Trnavskému v období od 1.10. do
8.10.2015,

II.

schvaluje
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uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru v divadle
Jana Kašky fyzické osobě: MgA. Martin Trnavský, IČ: 686 92 129, se sídlem:
Slovinská 1326/4; 612 00 Brno - Královo Pole, v předloženém znění,

III.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy,

IV.

ukládá
OKV informovat žadatele o usnesení RMČ a zajistit v požadovaných termínech
zpřístupnění divadla.

24.

"Rekonstrukce lesoparku Belveder" - rozpočtová změna
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě přehled nákladů a průběh financování investiční akce Rekonstrukce
lesoparku Belveder, přehled víceprací a méněprací, žádost o navýšení finančních prostředků
na realizaci investiční akce a harmonogram dokončení investiční akce. Rada vzala na vědomí
informaci o průběhu akce a schválila rozpočtou změnu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 345 15

Rada městské části

I.

bere na vědomí
informaci o průběhu investiční akce Rekonstrukce lesoparku Belveder,

II.

schvaluje
rozpočtovou změnu ve výši 168.000 Kč, a to snížením rozpočtu o částku 68.000
Kč z OdPa 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň položka 5137 drobný
hmotný dlouhodobý majetek a o částku 100.000 Kč z OdPa 6409 ostatní činnosti
j.n. položka 5909 ostatní neinvestiční výdaje j.n. a zvýšením rozpočtu o částku
168.000 Kč na OdPa 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň položka 6121
budovy, haly a stavby;

III.

ukládá
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FO realizací tohoto usnesení.
25.

"Rekonstrkuce lesoparku Belveder - vícepráce" - Jednací řízení bez uveřejnění
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem "Rekonstrukce
lesoparku Belveder - vícepráce" na stavební práce a sadovnické úpravy zadanou v jednacím
řízení bez uveřejnění, a text výzvy k podání nabídky a k jednání v jednacím řízení bez
uveřejnění k investiční akci "Rekonstrukce lesoparku Belveder". Rada zadávací dokumentaci
i text výzvy schválila a pověřila společnost DPU Revit, s. r. o vedením jednacího řízení bez
uveřejnění.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 346 15

Rada městské části

I.

II.

schvaluje
a)

zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na stavební práce v jednacím řízení
bez uveřejnění "Rekonstrukce lesoparku Belveder - vícepráce";

b)

text výzvy k podání nabídky a k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na
stavení práce v rámci investiční akce "Rekonstrukce lesoparku Belveder vícepráce";

pověřuje
společnost DPU Revit, s. r. o. na základě SoD č. 208 ze dne 9.10.2014 vedením
jednacího řízení bez uveřejnění;

III.

26.

ukládá
a)

starostce podepsat Výzvu k podání nabídky a k jednání v jednacím řízení bez
uveřejnění pro zakázku "Rekonstrukce lesoparku Belveder - vícepráce";

b)

OMH podniknout potřebné administrativní kroky.

Různé
Rada vzala na vědomí zápis ze Stavební komise.
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Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav
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