Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
28. řádné jednání rady městské části, konané dne
5. 10. 2015 v 15:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, F. Gaspar

Dále přítomni:

H. Haubertová, R. Rejna

Hosté:
Omluvení:

Z. Wildová

Ověřovatelé:

M. Bernardová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (26)

Zahájení

2 (27)

Záměr odkoupit pozemky parc.č. 1315/2, 1316/8, 2905/5 v k.ú. Zbraslav, které se částečně
nacházejí pod objektem Základní školy Vladislava Vančury v ulici Nad Parkem

3 (28)

Žádost MHMP o sdělení stanoviska k žádosti společnosti CPI-Zbraslav, a.s. o úplatný
převod části pozemku parc.č. 2909/15 k.ú. Zbraslav

4 (30)

Výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Zimní údržba chodníků ve vlastnictví
MČ Praha - Zbraslav okruh II., pro zimní období 2015/2016"

5 (31)

Výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Zimní údržba chodníků ve vlastnictví
MČ Praha - Zbraslav, okruh I., pro zimní období 2015/2016"

6 (32)

Výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Zimní údržba místních komunikací ve
vlastnictví MČ Praha - Zbraslav pro zimní období 2015-2016"

7 (33)

Výběrové řízení - právní služby pro MČ Praha - Zbraslav

8 (34)

Souhlas zřizovatele s opětovným uzavřením smlouvy o pronájmu

9 (35)

Slavnosti Elišky Přemyslovny - koncert Collegium Marianum - 9.10.2015

10 (36)

Slavnosti Elišky Přemyslovny - Smlouva o reklamě a propagaci - Pražská energetika, a. s.

11 (37)

Uzavření smlouvy o spolupráci - Fórum 50 %, o.p.s.

12 (38)

Uzavření trojstranné smlouvy o bezplatném užití objektu

13 (39)

Slavnosti Elišky Přemyslovny - darovací smlouva – UJP PRAHA a.s.

14 (40)

Slavnosti Elišky Přemyslovny - darovací smlouva - LEROS s.r.o.

15 (41)

Slavnosti Elišky Přemyslovny - darovací smlouva - MAPOL s.r.o.

16 (42)

Slavnosti Elišky Přemyslovny - darovací smlouva – Jan Gmuzdek (Restaurace Barabizna)

17 (43)

Slavnosti Elišky Přemyslovny - darovací smlouva - soukromá osoba

18 (44)

Slavnosti Elišky Přemyslovny - darovací smlouva FISCALIS s.r.o.

19 (45)

Zvýšení rozpočtu - Rok pro Zbraslav
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20 (46)

Zvýšení rozpočtu - dary - kultura

21 (47)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Záměr odkoupit pozemky parc.č. 1315/2, 1316/8, 2905/5 v k.ú. Zbraslav, které se částečně
nacházejí pod objektem Základní školy Vladislava Vančury v ulici Nad Parkem
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě materiál ve věci záměru odkoupit výše uvedené pozemky, které se částečně
nacházejí pod objektem ZŠ Vladislava Vančury v ulici Nad Parkem. Pozemky spoluvlastní 6
fyzických osob a majetkoprávní vypořádání se spoluvlastníky se táhne již roky. V minulých
dnech proběhlo jednání s Ing. Svobodu z Magistrátu hl. m. Prahy, na kterém bylo řečeno, že
pokud se MČ dohodne s vlastníky na ceně za pozemky, může MHMP v rámci rozpočtu na rok
2016 uvolnit tuto částku jako investici do ZŠ. Rada souhlasila se záměrem odkoupit zmiňované
pozemky za cenu 6.210.000 Kč.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 351 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem odkoupit pozemky parc. č. 1315/2, 1316/8, 2905/5 v k. ú. Zbraslav,
které se částečně nacházejí pod objektem Základní školy Vladislava Vančury v
ulici Nad Parkem za cenu 6.210.000 Kč,

II.

ukládá
OMH odeslat záměr odkoupit pozemky parc. č. 1315/2, 1316/8, 2905/5 v k. ú.
Zbraslav ke schválení na MHMP.
Termín: 9.10.2015

3.

Žádost MHMP o sdělení stanoviska k žádosti společnosti CPI-Zbraslav, a.s. o úplatný
převod části pozemku parc.č. 2909/15 k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
MHMP požádal MČ o sdělení stanoviska k žádosti společnosti CPI-Zbraslav, a. s., která
požádala hl. m. Prahu k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2909/15 z důvodu plánované
rekonstrukce budovy Zbraslavanky. Rada doporučila ZMČ souhlasit s vydáním souhlasného
stanoviska k úplatnému převodu pozemku společnosti CPI-Zbraslav, a. s. za podmínky, že MČ
bude mít kompletní kontrolu projektu v rámci přípravy a realizace stavebního záměru v dané
lokalitě.
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souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 352 15

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ souhlasit s vydáním souhlasného stanoviska k úplatnému
převodu části pozemku parc. č. 2909/15 k. ú. Zbraslav společnosti CPI-Zbraslav,
a. s. s podmínkou:
1. smlouva o prodeji bude uzavřena až po dosažení dohody mezi MČ Praha–
Zbraslav a společností CPI-Zbraslav, a. s., IČ: 272 21 512, o výstavbě na
předmětném pozemku;
2. zbývající část pozemku bude svěřena do správy MČ Praha-Zbraslav,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.

4.

Výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Zimní údržba chodníků ve vlastnictví
MČ Praha - Zbraslav okruh II., pro zimní období 2015/2016"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě text výzvy na plnění zakázky malého rozsahu Zimní údržba chodníků okruh II. ve vlastnictví MČ. Rada schválila text výzvy a vyhlásila výběrové řízení.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 353 15

Rada městské části

I.

schvaluje
text výzvy v předloženém znění, které je nedílnou součástí tohoto usnesení,

II.

vyhlašuje
výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Zimní údržba chodníků ve
vlastnictví MČ Praha-Zbraslav okruh II. pro zimní období 2015/2016",

III.

ukládá
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KÚ a OMH provést potřebné administrativní kroky.
Termín: 6.10.2015

5.

Výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Zimní údržba chodníků ve vlastnictví
MČ Praha - Zbraslav, okruh I., pro zimní období 2015/2016"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě text výzvy na plnění zakázky malého rozsahu Zimní údržba chodníků okruh I. ve vlastnictví MČ. Rada schválila text výzvy a vyhlásila výběrové řízení.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 354 15

Rada městské části

I.

schvaluje
text výzvy v předloženém znění, které je nedílnou součástí tohoto usnesení,

II.

vyhlašuje
výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Zimní údržba chodníků okruh
I. ve vlastnictví MČ Praha-Zbraslav pro zimní období 2015/2016",

III.

ukládá
KÚ a OMH provést potřebné administrativní kroky.
Termín: 6.10.2015

6.

Výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Zimní údržba místních komunikací
ve vlastnictví MČ Praha - Zbraslav pro zimní období 2015-2016"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě text výzvy na plnění zakázky malého rozsahu Zimní údržba místních
komunikací ve vlastnictví MČ. Rada schválila text výzvy a vyhlásila výběrové řízení.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 355 15

Rada městské části

I.

schvaluje
text výzvy v předloženém znění, které je nedílnou součástí tohoto usnesení,
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II.

vyhlašuje
výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Zimní údržba místních
komunikací ve vlastnictví MČ Praha-Zbraslav pro zimní období 2015/2016",

III.

ukládá
KÚ a OMH provést potřebné administrativní kroky.
Termín: 6.10.2015

7.

Výběrové řízení - právní služby pro MČ Praha - Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Z důvodu ukončení platnosti smlouvy na právní služby, vypisuje MČ výběrové řízení.
Předmětem výběrového řízení je poskytování právního poradenství a právních služeb pro MČ.
Rada souhlasila s vyhlášením výběrového řízení.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 356 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s vyhlášením výzvy k podání nabídky dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na služby „Právní služby pro Městskou část Praha–Zbraslav“, v
předloženém znění, které je nedílnou součástí tohoto usnesení,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
výzvy dle bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
KÚ zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

8.

Souhlas zřizovatele s opětovným uzavřením smlouvy o pronájmu
Předkladatel: Michaela Bernardová
Ředitelka MŠ Nad Parkem požádala MČ (zřizovatele) o předchozí souhlas s opětovným
uzavřením smlouvy o pronájmu části prostor MŠ za účelem provozování doplňkové činnosti,
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kroužků pro děti MŠ. Rada souhlasila s uzavřením smluv o nájmu nebytových prostor pro školní
rok 2015/2016.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 357 15

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu s článkem 6 odst. 12 Zřizovací listiny ze dne 29.09.2014, na základě
žádosti ředitelky Mateřské školy Nad Parkem, IČ: 700 98 093, s uzavření smluv o
nájmu nebytových prostor na dobu určitou s nájemci:
• právnická osoba SPĚVÁČEK jazyková škola, s. r. o., IČ: 233 33 1627, se
sídlem: Nám. Na Santince 1554/2, 160 00 Praha 6;
• fyzická osoba Mgr. Jana Fillová, IČ: 707 40 895, se sídlem: U Žlábku 154, 155
31 Praha–Lipence,
v předloženém znění,

II.

ukládá
KÚ informovat ředitelku MŠ Nad Parkem o usnesení RMČ.

9.

Slavnosti Elišky Přemyslovny - koncert Collegium Marianum - 9.10.2015
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy s Nadací Collegium Marianum. Tato společnost zajistí a
zrealizuje veřejně přístupnou akci "Koncert pro královnu, Renesanční polyfonie" dne 9.10.2015.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 358 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu s právnickou osobou: Nadace
Collegium Marianum při společenství Týnské školy Panny Marie v Praze, IČ: 448
50 981, se sídlem Vodičkova 700/32, 110 00 Praha 1 – Nové Město, o zajištění a
realizaci veřejně přístupné akce „Koncert pro královnu, Renesanční polyfonie“
dne 09.10.2015, v předloženém znění,

II.

pověřuje
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starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy dle
bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
KÚ provést potřebné administrativní úkony.

10.

Slavnosti Elišky Přemyslovny - Smlouva o reklamě a propagaci - Pražská energetika, a. s.
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o reklamě a propagaci se společností Pražská energetika, a.
s. Důvodem uzavření této smlouvy je zajištění reklamy a propagace společnosti v souvislosti s
konáním oslav 900 let trvání Zbraslavi v rámci Roku pro Zbraslav, konkrétně v rámci Slavností
Elišky Přemyslovny.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 359 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o reklamě a propagaci č. 11200/15/084/R se zadavatelem:
Pražská energetika, a. s., IČ: 601 93 913, se sídlem: Na Hroudě 1492/4, 100 05
Praha 10, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy dle
bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
KÚ zajistit administrativní kroky k podpisu smlouvy,

IV.

ukládá
FO připravit rozpočtové opatření na převedení výtěžku z reklamy do kapitoly
3319 - Ostatní záležitosti kultury.

11.

Uzavření smlouvy o spolupráci - Fórum 50 %, o.p.s.
Předkladatel: Michaela Bernardová
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Rada schválila uzavření smlouvy o spolupráci s obecně prospěšnou společností Fórum 50%.
Smlouva se týká participativních projektů plánovaných pro MČ.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 360 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci s obecně prospěšnou společností Fórum 50 %,
o.p.s., IČ: 247 73 018, se sídlem: Plzeňská 66, Praha 5, 150 00, v předloženém
znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy dle
bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
KÚ provést potřebné administrativní úkony.

12.

Uzavření trojstranné smlouvy o bezplatném užití objektu
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o bezplatném užití Královského sálu s přístupovou trasou v
zámku ve Zbraslavi na den 5.10.2015. V prostorách zámku se uspořádá koncert Štěpána Raka v
rámci Slavností Elišky Přemyslovny.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 361 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření trojstranné smlouvy o bezplatném užití objektu, Královského sálu s
přístupovou trasou v zámku Zbraslav, dne 05.10.2015 od 16:30 do 21:30 hodin,
mezi vlastníky objektu, uživatelem objektu a Městskou částí Praha–Zbraslav, v
předloženém znění,

II.

pověřuje
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starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy dle
bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
KÚ provést potřebné administrativní úkony.

13.

Slavnosti Elišky Přemyslovny - darovací smlouva – UJP PRAHA a.s.
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru na podporu
konání veřejně přístupných kulturních akcí pořádaných MČ v rámci cyklu Slavností Elišky
Přemyslovny.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 362 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření darovací smlouvy o poskytnutí účelového daru od právnické osoby:
UJP PRAHA, a. s., IČ: 601 93 247, se sídlem Nad Kamínkou 1345, PSČ 156 10
Praha–Zbraslav, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy dle
bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
KÚ zajistit administrativní kroky k podpisu smlouvy.

14.

Slavnosti Elišky Přemyslovny - darovací smlouva - LEROS s.r.o.
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru na podporu
konání veřejně přístupných kulturních akcí pořádaných MČ v rámci cyklu Slavností Elišky
Přemyslovny.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 363 15

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření darovací smlouvy o poskytnutí účelového daru od právnické osoby:
LEROS, s. r. o., IČ: 614 65 810, se sídlem: U národní galerie 470, 156 00 PrahaZbraslav, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy dle
bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
KÚ zajistit administrativní kroky k podpisu smlouvy.

15.

Slavnosti Elišky Přemyslovny - darovací smlouva - MAPOL s.r.o.
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru na podporu
konání veřejně přístupných kulturních akcí pořádaných MČ v rámci cyklu Slavností Elišky
Přemyslovny.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 364 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření darovací smlouvy o poskytnutí účelového daru od právnické osoby:
MAPOL, s. r. o., IČ: 625 84 138, se sídlem: Elišky Přemyslovny 1343, 156 00
Praha–Zbraslav, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy dle
bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
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KÚ zajistit administrativní kroky k podpisu smlouvy.
16.

Slavnosti Elišky Přemyslovny - darovací smlouva – Jan Gmuzdek (Restaurace Barabizna)
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru na podporu
konání veřejně přístupných kulturních akcí pořádaných MČ v rámci cyklu Slavností Elišky
Přemyslovny.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 365 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření darovací smlouvy o poskytnutí účelového daru od fyzické osoby: Jan
Gmuzdek, IČ: 688 34 110, se sídlem: Dvorská 318, 252 03 Řitka, v předloženém
znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy dle
bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
KÚ zajistit administrativní kroky k podpisu smlouvy.

17.

Slavnosti Elišky Přemyslovny - darovací smlouva - soukromá osoba
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru na podporu
konání veřejně přístupných kulturních akcí pořádaných MČ v rámci cyklu Slavností Elišky
Přemyslovny.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 366 15

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření darovací smlouvy o poskytnutí účelového daru od soukromé osoby: Ing.
Vladimír Dlouhý, bytem: Boženy Hofmeisterové 1430, 156 00 Praha-Zbraslav, v
předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
KÚ zajistit administrativní kroky k podpisu smlouvy.

18.

Slavnosti Elišky Přemyslovny - darovací smlouva FISCALIS s.r.o.
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru na podporu
konání veřejně přístupných kulturních akcí pořádaných MČ v rámci cyklu Slavností Elišky
Přemyslovny.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 367 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření darovací smlouvy o poskytnutí účelového daru od právnické osoby:
FISCALIS, s. r. o., IČ: 261 23 258, se sídlem: U klubovny 914, 15600 Praha–
Zbraslav, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy dle
bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
KÚ zajistit administrativní kroky k podpisu smlouvy.

19.

Zvýšení rozpočtu - Rok pro Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
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Na základě úspěšné grantové žádosti obdržela MČ neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury
ve výši 90.000 Kč, která je určena na projekt Rok pro Zbraslav. Rada souhlasila se zvýšením
rozpočtu o tuto dotaci.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 368 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 90.000 Kč z
Ministerstva kultury určenou na projekt Rok pro Zbraslav,

II.

ukládá
FO zaevidovat tyto finanční prostředky 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 3319 ostatní záležitosti kultury
položka 5169 nákup ostatních služeb.

20.

Zvýšení rozpočtu - dary - kultura
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ obdržela účelové neinvestiční dary ve výši 7.000 Kč a poplatky za umístění reklamy ve výši
50.000 Kč na Rok pro Zbraslav. Rada souhlasila se zvýšením rozpočtu o tyto dary.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 369 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se zvýšením rozpočtu o částku ve výši 57.000 Kč, která byla přijata na podporu
koncertu Laco Deczi,

II.

ukládá
FO zaevidovat tyto finanční prostředky v příjmech na OdPa 6171 činnost místní
správy položka 2321 přijaté neinvestiční dary (7.000 Kč) a na OdPa 6330 převody
vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně položka 4131 převody z vlast.
fondů hospodářské činnosti (50.000 Kč) a ve výdajích na OdPa 3319 ostatní
záležitosti kultury položka 5169 nákup ostatních služeb (57.000 Kč).
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21.

Různé

Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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