Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
33. řádné jednání rady městské části, konané dne
18. 11. 2015 v 7:30 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, F. Gaspar, R. Rejna

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

Z. Wildová

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová
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K jednotlivým bodům programu:
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1.

Zahájení

2.

Nabídka 1/4 pozemků parc.č. 1301/1, 1302/1, 1303/19, 1303/30, 1304/7 v ulici Lomařská vše
v k.ú. Zbraslav od paní Evy Duškové
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě k projednání materiál ve věci nabídky prodeje 1/4 pozemků uvedených v
nadpisu. V září 2015 byla MČ doručena cenová nabídka paní Duškové na odkup zmíněných
pozemků. Jsou to pozemky kolem a pod bytovými domy v Lomařské ulici. Na jednání s majiteli
pozemků byla dohodnuta kupní cena za pozemky paní Duškové 500.000 Kč. Rada souhlasila s
odkupem a doporučuje projednat tento odkup na nejbližším zasedání zastupitelstva.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 412 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s odkupem 1/4 pozemků parc. č. 1301/1, 1302/1, 1303/19, 1303/30, 1304/7 vše v
k. ú. Zbraslav z vlastnictví paní Evy Duškové do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené
správy Městské části Praha–Zbraslav za cenu 500.000 Kč,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s odkupem 1/4 pozemků parc. č.
1301/1, 1302/1, 1303/19, 1303/30, 1304/7 vše v k. ú. Zbraslav z vlastnictví paní
Evy Duškové do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy Městské části Praha–
Zbraslav za cenu 500.000 Kč.

3.

Nabídka 1/4 pozemků parc.č. 1301/1, 1302/1, 1303/19, 1303/30, 1304/7 v ulici Lomařská vše
v k.ú. Zbraslav od paní Heleny Brtkové
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě k projednání materiál ve věci nabídky prodeje 1/4 pozemků uvedených v
nadpisu. V říjnu 2015 byla MČ doručena cenová nabídka paní Brtkové na odkup zmíněných
pozemků. Jsou to pozemky kolem a pod bytovými domy v Lomařské ulici. Na jednání s majiteli
pozemků byla dohodnuta kupní cena za pozemky paní Brtkové 500.000 Kč. Rada souhlasila s
odkupem a doporučuje projednat tento odkup na nejbližším zasedání zastupitelstva.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 413 15

Rada městské části

I.

souhlasí
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s odkupem 1/4 pozemků parc. č. 1301/1, 1302/1, 1303/19, 1303/30, 1304/7 vše
v k. ú. Zbraslav z vlastnictví paní Heleny Brtkové do vlastnictví hl. m. Prahy,
svěřené správy Městské části Praha–Zbraslav za cenu 500.000 Kč,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s odkupem 1/4 pozemků parc.č.
1301/1, 1302/1, 1303/19, 1303/30, 1304/7 vše v k. ú. Zbraslav z vlastnictví paní
Heleny Brtkové do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy Městské části Praha–
Zbraslav za cenu 500.000 Kč.

4.

Žádost pana Zdeňka Drábka – Autoservis ZD – CAR Tuning o odkup částí pozemků
parc.č. 2918/51, parc.č. 2918/78, parc.č. 2918/79 vše v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Magistrát hl. m. Prahy předal městské části k vyřízení žádost pana Drábka na odkup pozemků,
které by pan Drábek chtěl využít na výstavbu autoservisu s ekologickou myčkou aut. V nedávné
době byl pan Drábek představit svůj záměr zástupcům MČ, avšak bylo mu sděleno, že tyto
pozemky MČ prodávat nebude a jiné pozemky, které by byly vhodné pro jeho podnikatelskou
činnost, nemá k dispozici. Rada nesouhlasila s odprodejem částí pozemků.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 414 15

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s odprodejem částí pozemků parc. č. 2918/51, parc. č. 2918/78, parc. č. 2918/79
vše v k. ú. Zbraslav, na základě žádosti fyzické osoby: Zdeněk Drábek, IČ: 707 79
031, se sídlem: Kiliánská 257, 252 06 Davle, Autoservis ZD – CAR Tuning;

II.

ukládá
KÚ informovat žadatele dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 20.11.2015

5.

Souhlas MČ Praha – Zbraslav se směnou pozemku 2025/26 za pozemek parc.č. 3101/2 vše
v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě materiál ve věci součinnosti při podání žádosti pana Vodičky o směnu
pozemku v jeho vlastnictví za pozemek ve vlastnictví hl. m. Prahy. Rada souhlasila se žádostí
pana Vodičky o směnu pozemku s tím, že směněný pozemek bude následně svěřen do správy
MČ Praha-Zbraslav.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 415 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se žádostí MUDr. Pavla Vodičky, CSc., o směnu pozemku v jeho vlastnictví parc.
č. 2025/26 za pozemek parc. č. 3101/2 ve vlastnictví hl. m. Prahy vše v k. ú.
Zbraslav s tím, že pozemek parc. č. 2025/26 v k. ú. Zbraslav bude následně svěřen
MČ Praha–Zbraslav,

II.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky.

6.

RD Zbraslav, Na Plácku 977, Praha - Zbraslav, parc. č. 1998 a 1999 k.ú. Zbraslav, změna
stavby před dokončením
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Paní starostka oznámila možný střet zájmů a materiál předložil R. Rejna. Z důvodu možného
střetu zájmů se zdržela hlasování. Rada projednávala žádost o vyjádření ke změně stavby před
dokončením stavby rodinného domu v ulici Na Plácku. Jedná se o zmenšení půdorysu. Stavební
komise předloženou dokumentaci odsouhlasila. Rada s předloženou dokumentací změny stavby
souhlasila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 33 416 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou dokumentací změny stavby před dokončením, stavba nazvaná: "RD
Zbraslav, Na Plácku 977, Praha-Zbraslav, parc. č. 1998 a 1999 k. ú. Zbraslav",

II.

ukládá
KÚ odpovědět žadateli.
Termín: 4.11.2015

7.

Žádost o pronájem budovy v ulici Elišky Přemyslovny č.p. 399 a funkčně souvisejících
pozemků
Předkladatel: Filip Gaspar
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OMH předložil radě k projednání žádost o pronájem budovy v ulici El. Přemyslovny 399.
O pronájem budovy na 5 let má zájem spolek SouthPrague.Net. Se souhlasem MČ by určité
prostory podpronajímal dalším neziskovým subjektům, jako je ASČR a Junák. Rada souhlasila
se záměrem budovu pronajmout.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 417 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout budovu v ulici Elišky Přemyslovny č. p. 399, jiná stavba,
na pozemku parc. č. 1539 a pozemky parc. č. 1539 o výměře 382 m², zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. 1540 o výměře 496 m², zahrada, parc. č. 3272 o výměře
98 m², zahrada, vše v k. ú. Zbraslav, spolku Sdružení SouthPrague.Net, IČ: 266
39 726, se sídlem Pelzova 1410, 156 00 Praha - Zbraslav, za účelem provozování
činnosti neziskových subjektů, za cenu 9.600 Kč/rok na dobu určitou od 1.1.2016
do 31.12.2020,

II.

ukládá
KÚ zveřejnit záměr pronájmu, dle bodu I. tohoto usnesení v předloženém znění.
Termín: 20.11.2015

8.

Sejmutý záměr – pronájem sklepního prostoru v bytovém domě Lomařská 824, PrahaZbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na vyvěšený záměr pronájmu sklepních prostor v bytovém domě v Lomařské ulici se přihlásil
pan Soukup. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na pronájem na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 418 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy na pronájem části budovy č. p. 824, Lomařská 824, Praha–
Zbraslav, v k. ú. Zbraslav, na pozemku: parc. č. 1302/1, 1302/2, nebytový prostor
– sklep o výměře 1,5 m², za cenu 102,15 Kč/m² měsíčně na dobu neurčitou s
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výpovědní lhůtou 3 měsíce, panu Jaroslavu Soukupovi, bytem Lomařská 824,
Praha–Zbraslav,

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky.

9.

Sejmutý záměr – výpůjčka části pavilonu HP1 o výměře 88m² v ulici Žabovřeská 1227,
Praha-Zbraslav, pro Helpless, o.p.s.
Předkladatel: Filip Gaspar
Na vyvěšený záměr výpůjčky části pavilonu v Žabovřeské 1227, se přihlásila společnost
HELPLESS. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 419 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce části prostor pavilonu HP1 o výměře 88 m² v
budově č. p. 1227, objekt občanské vybavenosti, Žabovřeská č. p. 1227, 156 00
Praha–Zbraslav, na pozemku parc. č. 2909/16 v k. ú. Zbraslav, obecně prospěšné
společnosti HELPLESS, o.p.s., IČ: 279 12 574 se sídlem: Závist 189, 156 00
Praha–Zbraslav, na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2017,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 20.12.2015

10.

Žádost o rozšíření stávající nájemní smlouvy bytu č. 85 v bytovém domě Lomařská 821,
Praha – Zbraslav.
Předkladatel: Filip Gaspar

7

Rada, na základě žádosti nájemců bytu v bytovém domě v Lomařské ulici, souhlasila s
uzavřením nové nájemní smlouvy se současnými nájemci, z důvodu rozšíření nájemní smlouvy
o rodinného příslušníka.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 420 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením nové nájemní smlouvy se současnými nájemci, bytu č. 85 v bytovém
domě v ulici Lomařská 821, která bude nahrazovat nájemní smlouvu uzavřenou
podle § 685 a 686 občanského zákoníku ze dne 5.4.1998, a zároveň nová nájemní
smlouva bude rozšířena o dceru současných nájemců, bytu č. 85 v bytovém domě
v ulici Lomařská 821, Praha–Zbraslav, která s nimi v bytě žije, na základě žádosti
ze dne 26.10.2015, č. j.: 2889/2015/OMH,

II.

11.

ukládá
a)

KÚ informovat žadatele,

b)

OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

Žádost o slevu na nájemném u bytu č. 38/2 v ulici El. Přemyslovny 437
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti nájemce bytu v bytovém domě v ulici El. Přemyslovny, souhlasila
s jednorázovým snížením nájemného. Byt nájemkyně byl vytopen při havárii a byt musí
nájemkyně rekonstruovat.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 421 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s jednorázovým snížením nájemného u bytu č. 38/2 v ulici El. Přemyslovny 437 o
4.411 Kč, na základě žádosti ze dne 2.11.2015, č. j.: 2964/2015/OMH,

II.

pověřuje
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starostku Městské části Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
dodatku č. 1 dle bodu I. tohoto usnesení,

III.

12.

ukládá
a)

KÚ informovat žadatelku,

b)

OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

Žádost o umístění klimatizačních jednotek na služebně Městské policie Praha 5 - okrsková
služebna, Žabovřeská 1227, 156 00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Městská policie požádala radu o souhlas s umístěním 2 ks klimatizačních jednotek na služebně
MP v Žabovřeské 1227. Tento objekt vlastní MČ. Rada s tímto souhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 422 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s umístěním 2 ks klimatizačních jednotek do služebny Městské policie Praha 5 okrsková služebna, Žabovřeská 1227, 156 00 Praha-Zbraslav,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.

13.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Zateplení fasád suterénu bytových domů Lomařská 385, 386,
387“
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
OMH předložil radě materiál ve věci realizace veřejné zakázky malého rozsahu. V průběhu
přípravných prací bylo zjištěno, že gajgry dešťových svodů jsou obetonovány větším množstvím
betonu a je nutné odstranění starého topného kanálu. S těmito pracemi se v původní smlouvě
nepočítalo. Vzhledem k navýšení objemu prací a rozšíření předmětu díla se cena navyšuje o
vícepráce. Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 423 15

Rada městské části

I.

souhlasí
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s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 145/2015 ze dne 5.10.2015 v
předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
dodatku č. 1 dle bodu I. tohoto usnesení,

III.

14.

ukládá
a)

KÚ informovat uchazeče o usnesení RMČ,

b)

OMH zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

Výběrové řízení - právní služby pro MČ Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě doporučení hodnotící komise, zrušila výběrové řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu - Právní služby pro MČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 424 15

Rada městské části

I.

ruší
výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu "Právní služby pro
MČ Praha-Zbraslav" vyhlášené dne 5.10.2015 Usnesením R 28 356 15, na základě
doporučení hodnotící komise,

II.

ukládá
KÚ provede potřebné administrativní kroky.

15.

Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Provádění komplexních
servisních služeb a pravidelných ročních revizí slaboproudých systémů v objektu DsPS v
Praze – Zbraslav".
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Dne 31.12.2015 končí platnost servisní smlouvy se zhotovitelem, který zajišťuje v objektu
Domu s pečovatelskou službou ve Zbraslavi komplexní servisní služby slaboproudých systémů.
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Z tohoto důvodu je třeba vyhlásit výběrové řízení. Rada zveřejnila výzvu k podání nabídek na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 425 15

Rada městské části

I.

schvaluje
text výzvy v předloženém znění,

II.

vyhlašuje
výzvu 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 "Provádění komplexních servisních služeb a pravidelných ročních revizí
slaboproudých systémů v objektu DsPS v Praze – Zbraslavi“,

III.

ukládá
KÚ zajistit potřebné administrativní kroky.

16.

Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení pasportů bytů ve
správě MČ Praha - Zbraslav“.
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vyhlásila výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Předmětem této
zakázky je provedení pasportizace 105 bytů, které má MČ ve správě.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 426 15

Rada městské části

I.

schvaluje
text výzvy v předloženém znění,

II.

vyhlašuje

11

výzvu k podání nabídky dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení
pasportů bytů ve správě MČ Praha-Zbraslav“,

III.

ukládá
KÚ provést potřebné administrativní kroky.

17.

Výzva k podání nabídky - provádění komplexních servisních služeb slaboproudých
systémů
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar
Dne 31.12.2015 končí platnost servisní smlouvy se zhotovitelem, který zajišťuje v objektech
městské části komplexní servisní služby slaboproudých systémů. Z tohoto důvodu je třeba
vyhlásit výběrové řízení. Rada zveřejnila výzvu k podání nabídek na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 427 15

Rada městské části

I.

schvaluje
text výzvy k podání nabídek,

II.

vyhlašuje
výzvu 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 "Provádění komplexních servisních služeb a pravidelných ročních revizí
slaboproudých systémů v objektech zadavatele",

III.

ukládá
KÚ zajistit potřebné administrativní kroky.

Termín: 16.11.2015

18.

Žádost o poskytnutí dotace z MŠMT - Rozšíření kapacity ZŠ Vladislava Vančury, Nad
Parkem
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí dotace z MŠMT. Dotace je určena na program
- Rozšíření výukových kapacit mateřských a základních škol. Tato žádost bude projednána na
zasedání zastupitelstva.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 428 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s podáním žádosti v programu vypsaném výzvou MŠMT - Rozvoj výukových
kapacit mateřských a základních škol územně samosprávnými celky,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha-Zbraslav souhlasit s podáním žádosti o
rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Nad Parkem,

III.

ukládá
KÚ provést potřebné administrativní úkony.

19.

Žádost o poskytnutí dotace z OP PPR - Rozšíření kapacity ZŠ Vladislava Vančury, Nad
Parkem
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Praha - pól růstu Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, školního a středního vzdělávání a zařízení pro
poskytování péče o děti od 3 let. Materiál bude projednán na zasedání zastupitelstva.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 429 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s podáním žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Praha - pól růstu (OP
PPR) - Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního
vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti od 3 let,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha-Zbraslav souhlasit s podáním žádosti o dotaci,
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III.

ukládá
KÚ provést potřebné administrativní úkony.

20.

Žádost o poskytnutí dotace - Karlův stánek
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila návrh žádosti pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy vlastníkům
památkově významných objektů. MČ v letošním roce realizuje opravu a obnovu Karlova stánku,
která vyhovuje podmínkám získání výše uvedeného grantu určeného na odstranění graffity.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 430 15

Rada městské části

I.

schvaluje
návrh žádosti pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy vlastníkům
památkově významných objektů na stavební a restaurátorské práce související s
odstraněním graffiti maleb, a se zajištěním antigraffitových nátěrů na objektech
nacházející se na území Prahy,

II.

ukládá
KÚ podat žádost o dotaci.

21.

Znak městské části
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
MČ nemá znak jako symbol městské části udělený příslušným rozhodnutím Parlamentu ČR. V
takovém případě nelze znak používat pro úřední kroky. Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit
s podáním žádosti o udělení znaku MČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 33 431 15

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zprávu o situaci,

II.

ukládá
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OKV prověřit stav prací provedených do roku 2010 v souvislosti s podáním
žádosti o udělení obecního symbolu,

III.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav souhlasit s podáním žádosti o udělení
znaku Městské části Praha-Zbraslav, v souladu s § 15 odst. 4 zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,

IV.

pověřuje
starostku Městské části Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením
tohoto návrhu na nejbližším zasedání Zastupitelstva Městské části Praha–Zbraslav.

22.

Plat vedoucí Finančního odboru ÚMČ Praha - Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Státním zaměstnancům a zaměstnancům ve veřejných službách a správě, vzrostou od listopadu
2015 platové tarify o tři procenta. Rada stanovila plat vedoucí Finančního odboru.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 432 15

Rada městské části

I.

stanovuje
v souladu s § 94 odst. 1) písm. c) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, plat vedoucí Finančního odboru Úřadu Městské části
Praha-Zbraslav s účinností od 1.11.2015 v předloženém znění, které je neveřejnou
přílohou tohoto usnesení,

II.

ukládá
tajemnici Úřadu Městské části Praha-Zbraslav zajistit realizaci bodu I. tohoto
usnesení.

23.

Plat vedoucí Správního odboru ÚMČ Praha - Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Státním zaměstnancům a zaměstnancům ve veřejných službách a správě, vzrostou od listopadu
2015 platové tarify o tři procenta. Rada stanovila plat vedoucí Správního odboru.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 33 433 15

Rada městské části

I.

stanovuje
v souladu s § 94 odst. 1) písm. c) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, plat vedoucí Správního odboru Úřadu Městské části
Praha-Zbraslav s účinností od 1.11.2015 v předloženém znění, které je neveřejnou
přílohou tohoto usnesení,

II.

ukládá
tajemnici Úřadu Městské části Praha-Zbraslav zajistit realizaci bodu I. tohoto
usnesení.

24.

Plat vedoucího Odboru místního hospodářství
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Státním zaměstnancům a zaměstnancům ve veřejných službách a správě, vzrostou od listopadu
2015 platové tarify o tři procenta. Rada stanovila plat vedoucímu Odboru místního hospodářství.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 434 15

Rada městské části

I.

stanovuje
v souladu s § 94 odst. 1) písm. c) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, plat vedoucího Odboru místního hospodářství Úřadu
Městské části Praha-Zbraslav s účinností od 1.11.2015 v předloženém znění, které
je neveřejnou přílohou tohoto usnesení,

II.

ukládá
tajemnici Úřadu Městské části Praha-Zbraslav zajistit realizaci bodu I. tohoto
usnesení.

25.

Změna rozpočtu - Karlův stánek
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Vzhledem k tomu, že oprava Karlova stánku byla účetně zařazena mezi investiční akce, i když
se jedná o obnovu kulturní památky, je třeba provést rozpočtovou změnu. Rada souhlasila se
změnou rozpočtu.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 435 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se změnou rozpočtu ve výši 200.000 Kč, a to snížením rozpočtu ve výši 200.000
Kč z OdPa 3326 pořízení, zachování a obnova hodnot nár. povědomí položka
6121 budovy, haly a stavby a zvýšením rozpočtu na OdPa 3326 pořízení,
zachování a obnova hodnot nár. povědomí položka 5171 opravy a udržování,

II.

ukládá
FO zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

26.

Změna rozpočtu - Kaškovo nábřeží
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Při přípravě rozpočtu investiční akce "Kaškovo nábřeží" nebyla známa výše stavebních
nákladů dle rozpočtu projektanta a v rámci výběrového řízení se nepodařilo vysoutěžit původní
zadavatelem předpokládanou cenu zakázky. Z tohoto důvodu je třeba rozpočtovou změnou
navýšit finanční prostředky pro investiční akci. Rada souhlasila se změnou rozpočtu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 436 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se změnou rozpočtu ve výši 138.000 Kč, a to snížením rozpočtu o částku ve výši
138.000 Kč z OdPa 2329 odvádění a čištění odpadních vod j.n. položka 5169
nákup ostatních služeb a zvýšením rozpočtu o tuto částku na OdPa 3745 péče o
vzhled obcí a veřejnou zeleň položka 6121 budovy, haly a stavby,

II.

ukládá
FO zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

27.

Změna rozpočtu - služby IT, kultura
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
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Na základě doporučení z oddělení finanční kontroly MHMP je třeba provést přeúčtování
některých položek. Z tohoto důvodu je potřeba provést i změny rozpočtu. Rada souhlasila se
změnou rozpočtu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 437 15

Rada městské části

I.

II.

souhlasí
a)

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 5169 nákup ostatních
služeb a zvýšením rozpočtu o tuto částku na OdPa 6171 činnost místní správy
položka 5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními
technologiemi,

b)

se změnou rozpočtu ve výši 300.000 Kč, a to snížením rozpočtu o částku ve výši
300.000 Kč z OdPa 3319 ostatní záležitosti kultury položka 5169 nákup ostatních
služeb a zvýšením rozpočtu o tuto částku na OdPa 3319 ostatní záležitosti kultury
položka 5041 odměny za užití duševního vlastnictví,

ukládá
FO provést realizaci tohoto usnesení.

28.

Rozpočtové provizorium na rok 2016
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Vzhledem k tomu, že MČ schválí rozpočet na rok 2016 až počátkem roku 2016, je třeba schválit
zásady hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2016. Rada schválila tyto zásady a
doporučuje jejich schválení zastupitelstvu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 438 15

Rada městské části

I.

schvaluje
zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2016, které jsou
přílohou tohoto usnesení,

II.

doporučuje
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Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit zásady pro hospodaření v období
rozpočtového provizoria na rok 2016.
29.

Inventarizace majetku MČ Praha - Zbraslav za rok 2015
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
V listopadu a prosinci proběhne inventarizace majetku MČ a je třeba schválit členy komisí a
plán inventur MČ. Rada schválila členy komisí pro provedení inventarizace majetku MČ.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 439 15

Rada městské části

I.

schvaluje
a)

členy komisí pro provedení inventarizace majetku MČ Praha-Zbraslav za rok 2015
dle přiložené důvodové zprávy,

b)

II.

plán inventur MČ Praha-Zbraslav v roce 2015,

ukládá
FO provést administrativní kroky.

30.

Obecně závazná vyhláška - užívání veřejného prostranství
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
MČ obdržela z MHMP k připomínkování návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství. Rada vzala návrh obecně závazné vyhlášky na vědomí.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 440 15

Rada městské části

I.

bere na vědomí
návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.
5/2011 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve
znění pozdějších předpisů bez připomínek,

II.

ukládá
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KÚ informovat MHMP o usnesení RMČ.
31.

Prodloužení záboru veřejného prostranství - Cukrárna Hanny
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Cukrárna Hanny na Zbraslavském náměstí požádala o prodloužení povolení záboru veřejného
prostranství za účelem umístění stolků a židliček. Rada s prodloužením záboru souhlasila do
31.12.2015.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 441 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s prodloužením záboru části pozemku parcelní číslo 39, obec Praha [554782],
katastrální území Zbraslav [791733], číslo LV 1707, způsob využití - ostatní
komunikace, druh pozemku - ostatní plocha, vlastnické právo HLAVNÍ MĚSTO
PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitosti
Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha–Zbraslav,
na základě žádosti čj.: 2929/2015/FO ze dne 20.10.2015, společnosti
CUKRÁRNA HANNY, s. r. o., IČ: 271 62 001, se sídlem: náměstí Osvoboditelů
1372, 153 00 Praha–Radotín, o zábor veřejného prostranství před č. p. 467 na
Zbraslavském náměstí pro potřeby venkovního provozu CUKRÁRNY HANNY,
se sídlem: Zbraslavské náměstí 467, 156 00 Praha–Zbraslav, identifikační číslo
provozovny: 101 028 2069,
v tomto rozsahu:
od 01.11.2015 do 31.12.2015 v rozsahu 2 m2 za cenu 50 Kč/1 m2/den,

II.

ukládá
KÚ informovat žadatele.
Termín: 20.11.2015

32.

Plat ředitele základní školy Vl. Vančury
Předkladatel: Michaela Bernardová
Státním zaměstnancům a zaměstnancům ve veřejných službách a správě, vzrostou od listopadu
2015 platové tarify o tři procenta. Rada stanovila plat řediteli Základní školy Vl. Vančury ve
Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 442 15

Rada městské části
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I.

stanovuje
v souladu s § 94 odst. 1) písm. g) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, plat řediteli příspěvkové organizace Základní škola
Vladislava Vančury, se sídlem: Hauptova 591, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 613 86
961,
Mgr. Jiřímu Kovaříkovi,
v předloženém znění, které je neveřejnou přílohou tohoto usnesení, s účinností od
1.11.2015,

II.

ukládá
KÚ předat nový platový výměr v souladu s bodem I. tohoto usnesení.

33.

Plat ředitele základní umělecké školy
Předkladatel: Michaela Bernardová
Státním zaměstnancům a zaměstnancům ve veřejných službách a správě, vzrostou od listopadu
2015 platové tarify o tři procenta. Rada stanovila plat řediteli Základní umělecké školy ve
Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 443 15

Rada městské části

I.

stanovuje
v souladu s § 94 odst. 1) písm. g) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, plat řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká
škola, se sídlem: Opata Konráda 1196; 156 00 Praha–Zbraslav, IČ: 673 63 237,
Mgr. Karlu Nedomovi,
v předloženém znění, které je neveřejnou přílohou tohoto usnesení, s účinností od
1.11.2015,

II.

ukládá
KÚ předat nový platový výměr v souladu s bodem I. tohoto usnesení.

34.

Plat ředitelky zařízení školního stravování
Předkladatel: Michaela Bernardová

21

Státním zaměstnancům a zaměstnancům ve veřejných službách a správě, vzrostou od listopadu
2015 platové tarify o tři procenta. Rada stanovila plat ředitelce zařízení školního stravování ve
Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 444 15

Rada městské části

I.

stanovuje
v souladu s § 94 odst. 1) písm. g) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, plat ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního
stravování Praha–Zbraslav, se sídlem: U lékárny 592, 156 00 Praha–Zbraslav, IČ:
708 79 273,
Renatě Sellákové,
v předloženém znění, které je neveřejnou přílohou tohoto usnesení, s účinností od
1.11.2015,

II.

ukládá
KÚ předat nový platový výměr v souladu s bodem I. tohoto usnesení.

35.

Závěrečný večer Roku pro Zbraslav - Smlouva projekce
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu se společností Bio Art
Production, s. r. o., na akci Závěrečný večer Roku pro Zbraslav dne 28.11.2015.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 445 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu se společností Bio Art
Production, s. r. o.
IČ: 241 26 276, se sídlem: Korunní 104/A2, 100 00 Praha 10, na akci Závěrečný
večer Roku pro Zbraslav dne 28.11.20105, 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.

36.

Plat ředitelky mateřské školy Matjuchinova
Předkladatel: Michaela Bernardová
Státním zaměstnancům a zaměstnancům ve veřejných službách a správě, vzrostou od listopadu
2015 platové tarify o tři procenta. Rada stanovila plat ředitelce Mateřské školy ve Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 446 15

Rada městské části

I.

stanovuje
v souladu s § 94 odst. 1) písm. g) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, plat ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola
Matjuchinova, se sídlem: U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 684 04 379,
Dagmar Meisnerové,
v předloženém znění, které je neveřejnou přílohou tohoto usnesení, s účinností od
1.11.2015,

II.

ukládá
KÚ předat nový platový výměr v souladu s bodem I. tohoto usnesení.

37.

Plat ředitelky mateřské školy Nad Prakem
Předkladatel: Michaela Bernardová
Státním zaměstnancům a zaměstnancům ve veřejných službách a správě, vzrostou od listopadu
2015 platové tarify o tři procenta. Rada stanovila plat ředitelce Mateřské školy ve Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 447 15

Rada městské části

I.

stanovuje
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v souladu s § 94 odst. 1) písm. g) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, plat ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Nad
Parkem, se sídlem: Nad Parkem 1181, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 700 98 093,
Mgr. et Mgr. Kamile Weberové Kuchařové,
v předloženém znění, které je neveřejnou přílohou tohoto usnesení, s účinností od
1.11.2015,

II.

ukládá
KÚ předat nový platový výměr v souladu s bodem I. tohoto usnesení.

38.

Předchozí souhlas zřizovatele s pořízením vybavení pro ZŠ Vladislava Vančury
Předkladatel: Michaela Bernardová
Ředitel ZŠ Vl. Vančury poslal žádost k odsouhlasení celkové obměny počítačové učebny ve
škole Nad Parkem 1180. Stávající počítače jsou staré a již dosluhují. Rada souhlasila s pořízením
25 kusů počítačů pro ZŠ. Počítačovou techniku si škola bude hradit z vlastních finančních
prostředků.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 448 15

Rada městské části

I.

souhlasí
na základě žádosti Základní školy Vladislava Vančury, s pořízením 25 kusů
počítačů PC Intel Q1900 IXT s příslušenstvím, dle předložené cenové nabídky
od společnosti ICT Tech, s. r. o., IČ: 037 97 724, za celkovou cenu 255.000 Kč, z
finančních prostředků Základní školy Vladislava Vančury,

II.

ukládá
KÚ informovat žadatele o usnesení.

39.

Smlouva o dílo - Dr. Josef Ženka polygrafická zakázka
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření smlouvy o spolupráci při vydání publikace "Kostel sv. Jakuba Staršího
ve Zbraslavi".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 449 15

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo, vydání publikace „Kostel sv. Jakuba Staršího ve
Zbraslavi“, s fyzickou osobou Dr. Josef Ženka, IČ: 457 80 226, se sídlem:
Křivenická 443/35, 181 00 Praha–Čimice, 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.

40.

Závěrečný večer Roku pro Zbraslav - Smlouva o provedení uměleckého výkonu – M.
Dvořáček
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu s Miroslavem Dvořáčkem na
akci Závěrečný večer Roku pro Zbraslav dne 28.11.2015.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 450 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu s Miroslavem Dvořáčkem,
bytem: Říčanská 10, Praha 10, 100 00, na akci Závěrečný večer Roku pro
Zbraslav dne 28.11.20105, 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.
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41.

Závěrečný večer Roku pro Zbraslav- Uzavření trojstranné smlouvy o bezplatném užití
objektu
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření trojstranné smlouvy o bezplatném užití objektu - Královského sálu s
přístupovou trasou v zámku Zbraslav ve dnech 26.11.2015 a 28.11.2015.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 451 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření trojstranné smlouvy o bezplatném užití objektu, Královského sálu s
přístupovou trasou, v zámku Zbraslav, ve dnech 26.11.2015 a 28.11.2015, mezi:
vlastníky objektu, uživatelem objektu a Městskou částí Praha–Zbraslav,

II.

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

III.

ukládá
KÚ provést potřebné administrativní úkony.

42.

Uzavření Dodatku číslo 1 ke Smlouvě na odběr elektrická energie
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada projednala výsledky e-aukce a nabídku od stávajícího dodavatele elektrické energie a
schválila uzavření dodatku ke Smlouvě na odběr elektrické energie se společností Pražská
energetika, a. s.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 452 15

Rada městské části

I.

bere na vědomí
výsledek e-aukce MČ Praha–Zbraslav, poptávaná komodita – elektrická energie,

II.

schvaluje
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uzavření Dodatku číslo 1 ke Smlouvě na odběr elektrické energie, se společností
Pražská energetika, a. s., IČ: 601 93 913, se sídlem: Na Hroudě 1492/4, 100 05
Praha 10, na základě předložené nabídky,

III.

IV.

pověřuje
1.

starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing Zuzanu Vejvodovou, podpisem Dodatku dle
bodu II. tohoto usnesení,

2.

zástupce starostky MČ Prahy-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, informovat další
účastníky aukce o výsledku e-aukce MČ Praha–Zbraslav,

ukládá
KÚ provést potřebné administrativní úkony.

43.

Různé
Rada vzala na vědomí zápis KV, zápis ze Stavební komise a rozpočtovou změnu, která byla
provedena v OdPa ostatní zájmová činnost a rekreace.

Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

27

