Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
34. řádné jednání rady městské části, konané dne
2. 12. 2015 v 8:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, R. Rejna

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

Z. Wildová, F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, M. Bernardová

Zapsal:

M. Spáčilová
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Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Polyfunkční dům Zbraslav, Kaškova č.p. 615
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
OMH předložil radě žádost společnosti Zbraslavská vyhlídka o vyjádření k projektové
dokumentaci stupně pro územní rozhodnutí výše uvedené stavby. Jedná se o přepracovanou
dokumentaci. OVDŽP Praha 16 nesouhlasil s vydáním územního rozhodnutí a odvolací orgán
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(MHMP) vrátil věc k projednání. Právo rozhodnout v této věci si vyhradilo ZMČ na svém
posledním jednání. Stavební komise doporučila pro jednání ZMČ předložit trojrozměrný model
s návazností na okolní stavby. Rada tento materiál předkládá k projednání zastupitelstvu a
doporučuje nesouhlasit s předloženou projektovou dokumentací.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 453 15

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav nesouhlasit s předloženou
projektovou dokumentací stupně DUR pro stavbu nazvanou "Polyfunkční dům
Zbraslav, Kaškova č. p. 615",

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením
materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav.

3.

Příkazní smlouva na řízení projektu Rozšíření kapacity ZŠ Vl. Vančury
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Pro úspěšné vedení projektu Rozšíření kapacity ZŠ Vl. Vančury je vhodné zřízení pozice
Manažer projektu. Příkazní smlouva řeší fázi projektu podání žádostí o dotace, přípravu
výběrového řízení na zhotovitele a technický dozor investora. Rada schválila uzavření Příkazní
smlouvy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 454 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Příkazní smlouvy s fyzickou osobou: Ing. Vratislav Jandík, IČ:
71781706, se sídlem: Paříkova 910/9, 190 00 Praha 9, k projektu „Rozšíření
Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, 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.

4.

Dva RD na pozemku č. parc. 3100/1, k.ú. Zbraslav, lokalita Závist
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby dvou rodinných domů v
lokalitě Závist. Rada nesouhlasila s předloženou projektovou dokumentací a požaduje, aby před
vydáním stavebního povolení na kterýkoli objekt v lokalitě, byla dokončena, zkolaudována a
včetně pozemků předána do majetku a správy MČ Praha-Zbraslav kompletní komunikační síť.
Stavební komise nedoporučila souhlasit s výstavbou.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 455 15

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro rozhodnutí o umístění stavby nazvané
"Dva RD na pozemku č. parc. 3100/1, k. ú. Zbraslav, lokalita Závist",

II.

požaduje
v souladu se stanoviskem stavební komise RMČ, aby před vydáním stavebního
povolení na kterýkoli objekt v lokalitě, byla dokončena, zkolaudována a
včetně pozemků předána do majetku a správy MČ Praha–Zbraslav kompletní
komunikační síť v lokalitě,

III.

ukládá
KÚ odpovědět žadateli.
Termín: 4.12.2015

5.

Stavební úpravy RD Žitavského 523
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada, na základě žádosti, souhlasila s předloženou dokumentací pro stavbu nazvanou "Stavební
úpravy RD Žitavského 523". Stavba řeší opravu stávajícího stavu po havárii, nástavbu patra a
podkroví a přístavbu přízemního objektu sauny. Stavební komise nemá připomínky.
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souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 456 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou dokumentací stupně změny stavby před dokončením pro stavbu
nazvanou "Stavební úpravy RD Žitavského 523",

II.

ukládá
KÚ odpovědět žadateli.
Termín: 4.12.2015

6.

Rekonstrukce a přestavba RD Na Baních 1064
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada, na základě žádosti, souhlasila s předloženou projektovou dokumentací nazvanou
"Rekonstrukce a přestavba RD Na Baních 1064". Stavba řeší rekonstrukci a přestavbu
stávajícího RD s napojením na přiléhající hospodářské stavení stodoly. Dojde k zateplení fasády
i střechy a k úpravě dispozic. Stavební komise nemá připomínky.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 457 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení stavby nazvané
"Rekonstrukce a přestavba RD Na Baních 1064",

II.

ukládá
KÚ odpovědět žadateli.
Termín: 4.12.2015

7.

Přístavba garáže Nechybova 305
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení pro
přístavbu garáže. Přístavba bude provedena na západní straně stávající garáže. Svými rozměry
a konstrukcí bude přizpůsobena stávající garáži. Stavební komise nemá námitky. Rada s
přístavbou garáže souhlasila.
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souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 458 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení
stavby nazvané "Přístavba garáže Nechybova 305",

II.

ukládá
KÚ odpovědět žadateli.
Termín: 4.12.2015

8.

Stavební úpravy v objektu K Přístavišti 610, Praha 5 Zbraslav.
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Filip Gaspar
Nájemce objektu K Přístavišti 610 požádal radu o povolení provést stavební úpravy, které
spočívají ve výměně zastaralých dřevěných oken a dveří do dvora. Dále se bude jednat o
výměnu stávajícího kotle za nový kondenzační. Důvodem provedení těchto prací je snížení
nákladů na vytápění objektu. Rada souhlasila s provedením stavebních úprav a dále souhlasila se
zápočtem provedených prací z nájemného.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 459 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s provedením stavebních úprav v objektu K Přístavišti 610, Praha-Zbraslav, na
základě žádosti nájemce Štrob a spol. s r. o, IČ: 144 989 758, ze dne 12.10.2015, v
předloženém znění,

II.

souhlasí
se zápočtem provedených prací dle článku I. tohoto usnesení z nájemného v
souladu s článkem 3 odst. 5) Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ze dne
27.03.2006, na základě skutečně vyčíslené investice nájemcem,

III.

ukládá
OMH zajistit realizaci tohoto usnesení.
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9.

Sejmutý záměr – pronájem pozemku parc.č. 1314/6 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 nový majitel garáže. Rada
souhlasila s uzavřením smlouvy na pronájem pozemku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 460 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy na pronájem pozemku pod garáží parc. č. 1314/6 o výměře
20 m², zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zbraslav, v lokalitě Nad Parkem, panu
Petru Švecovi za cenu 85 Kč/m²/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce,

II.

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

10.

Záměr pronajmout pozemky parc. č. 2868/2 o výměře 5 764 m², parc. č. 2873/1 o výměře 66
351 m², parc. č. 3274 o výměře 33 m² a parc. č. 2874/1 o výměře 142 m² v k. ú. Zbraslav pro
Základní organizaci ČZS Zbraslav
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
OMH předložil radě materiál ve věci pronájmu pozemků pro Základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu Zbraslav-Kamínka. ČZS má s MČ uzavřenou nájemní smlouvu na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 24 měsíců. Na základě uskutečněných jednání z důvodu
nedodržování některých povinností nájemce byla navržena ze strany MČ úprava nájemní
smlouvy. Jednou z úprav je i navýšení ceny za pronájem pozemku. Rada souhlasila se záměrem
pronajmout tyto pozemky předem určenému nájemci.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 461 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout pozemek parc. č. 2868/2 o výměře 5 764 m², ostatní
plocha, parc. č. 2873/1 o výměře 66 351 m², zahrada, parc. č. 3274 o výměře 33
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m², zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 2874/1 o výměře 142 m², orná půda,
Základní organizaci českého zahrádkářského svazu Zbraslav-Kamínka, Elišky
Přemyslovny 391, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ 654 00 721, za účelem užívání
jako zahrádkářská osada za cenu 797.890 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 24 měsíců,

II.

ukládá
KÚ zveřejnit záměr pronájmu, dle bodu I. tohoto usnesení, v předloženém znění.
Termín: 3.12.2015

11.

Pronájem části pozemku parc.č 3182/1 o výměře 1020m² v k.ú. Zbraslav , v lokalitě Závist
od Českých drah, a.s.
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě materiál ve věci pronájmu části pozemku Českých drah v k. ú. Zbraslav na
dobu neurčitou. Pozemek se nachází v blízkosti cyklostezky u řeky a MČ by ho nabídla místním
občanům pro odpočinek a dále využívala pro konání různých veřejných akcí. Rada souhlasila s
uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 462 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 3182/1 o
výměře 1020 m², ostatní plocha, v k. ú. Zbraslav, od Českých drah, a. s., IČ:
70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, za cenu 36 Kč/m²/rok na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II.

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

12.

Navýšení ceny za pronájem pozemku parc.č 3152/1 o výměře 245m² v k.ú. Zbraslav , v
lokalitě Závist
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě materiál ve věci navýšení ceny za pronájem pozemku parc. č. 3152/1.
Smlouvu na pozemek uzavřeli 2 nájemci v roce 2014 na dobu neurčitou. Pozemek slouží k
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odpočinku pro návštěvníky frekventované cyklostezky. Jelikož je tento pozemek malý, rádi
by za tímto účelem také částečně využívali pozemek parc. č. 3182/1, který je ve vlastnictví
Českých drah. Část pozemku bude mít od Českých drah v pronájmu MČ a budou na něm
uskutečňovány akce pod záštitou MČ. Na pozemek bude neomezený přístup pro všechny
návštěvníky cyklostezky. MČ se dohodla s nájemci pozemku parc. č. 3152/1 na navýšení ceny za
pronájem stávajícího pozemku. Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.
135/2014.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 463 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 135/2014, ze dne 10.7.2014, s tím,
že předmětem dodatku bude navýšení ceny za pozemek parc. č. 3152/1 v k. ú.
Zbraslav na 39.170 Kč a dále povinnost údržby pozemku parc. č. 3182/1 v k. ú.
Zbraslav,

II.

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

13.

Dětský sportovně rekreační lanový park Lahovice
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení
stavby Dětského sportovně rekreačního lanového parku v Lahovicích. Lokalita se nachází
v nechráněném záplavovém území. Jedná se o stavbu dvou drobných dřevěných domků
postavených na dřevěných pilonech. V rámci umístění dětského lanového parku je navrženo
umístění 3 venkovních posilovacích strojů. Rada nesouhlasila s předloženou projektovou
dokumentací.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 464 15

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení,

II.

požaduje
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aby žadatel předložil:
1. návrh napojení na komunikační síť a řešení dopravy v klidu,
2. situaci širších vztahů,
3. provozní řád areálu,
4. povodňový plán výstavby a provozu areálu,

III.

žádá
Komisi pro řešení oblasti soutoku Vltavy a Berounky a Komisi životního
prostředí, aby předložily svá stanoviska a to zejména s ohledem na Koncepci
pražských břehů,

IV.

ukládá
KÚ odpovědět žadateli.
Termín: 4.12.2015

14.

Odstranění objektů "Dílny Zbraslav" - prodloužení termínu provedení demolice
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Žadatel nestihnul provedení demoličních prací v původním termínu a pro prodloužení termínu,
který vydává Odbor výstavby ÚMČ Praha 16, je nutný souhlas MČ. Rada souhlasila s
prodloužením termínu odstranění objektů "Dílny Zbraslav" pro objekty na pozemcích žadatele.
Objekty na pozemku MČ budou odstraněny v původním termínu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 465 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s prodloužením termínu odstranění objektů "Dílny Zbraslav" společnosti Subterra,
a. s. do 30.6.2016,

II.

požaduje
aby objekt ležící na pozemku č. parc. 1314/155 k. ú. Zbraslav, který je součástí
demolic, byl odstraněn nejpozději do 31.12.2015 a to včetně předání pozemku
zpět do správy MČ Praha-Zbraslav,
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III.

ukládá
KÚ odpovědět žadateli.
Termín: 4.12.2015

15.

Výpověď smlouvy o nájmu nebytového prostoru - garáže u bytového domu v ulici
Hauptova 596, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Rada projednávala žádost o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáže v bytovém
domě Hauptova 596. Rada souhlasila s výpovědí smlouvy dohodou ke dni 15.1.2016.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 466 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s výpovědí smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 125 - garáže ze dne 22.2.1995,
včetně dodatku č. 1 ze dne 10.3.1997 v bytovém domě Hauptova 596 dohodou ke
dni 15.1.2016, na základě žádosti ze dne 16.11.2015, č.j.: 3108/2015/OMH,

II.

ukládá
OMH zajistit realizaci tohoto usnesení.

16.

Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže v ulici Hauptova 596, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Rada projednávala žádost o pronájem nebytového prostoru - garáže v bytovém domě v ulici
Hauptova 596. Rada souhlasila se záměrem pronájmu nebytového prostoru manželům Záleským
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, od 1.2.2016.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 467 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout nebytový prostor - garáž č. 638 o výměře 17,40 m², u
bytového domu Hauptova č. p. 596 na pozemku parc. č. 183/2 o výměře 37 m2,
zahrada, zapsané v k. ú. Zbraslav, vlastnické právo hlavní město Praha, Mariánské
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náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitosti Městská část Praha–
Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha–Zbraslav, manželům Záleským,
oba bytem Hauptova 596, Praha–Zbraslav, za cenu 480 Kč/měsíčně, na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, od 1.2.2016,

II.

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

17.

Prodloužení nájmu služebního bytu č. 111 v ulici Lomařská 824, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě materiál vztahující se ke služebnímu bytu. Nájemkyně je zaměstnancem
Městské policie a požádala si o prodloužení nájmu bytu a zapsáním člena domácnosti do
nájemní smlouvy. Rada souhlasila s prodloužením nájmu bytu současné nájemkyni od 1.2.2016
do 31.1.2018.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 468 15

Rada městské části

I.

souhlasí
a)

s prodloužením nájmu bytu č. 111 v bytovém domě Lomařská 824, PrahaZbraslav, současné nájemkyni, se standardním nájemným za služební byty
základní kvality od 1.2.2016 do 31.1.2018, na základě žádosti ze dne 11.11.2015,
čj. 3138/2015/OMH,

b)

s přijetím nového člena do domácnosti nájemce, na základě žádosti ze dne
11.11.2015, čj. 3138/2015/OMH,

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

18.

Žádost o postoupení práv a povinností - byt č. 83/2, Lomařská 821, Praha - Zbraslav
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Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Rada projednávala žádost o postoupení práv a povinností k bytu v bytovém domě v ulici
Lomařská 821. Nájemcem služebního bytu je dosud zaměstnanec ÚMČ Praha-Zbraslav a paní
Václavíková je vedena jako příslušník domácnosti. Paní Václavíková žádá o postoupení práv a
povinností na sebe. Je zaměstnankyní MŠ Nad Parkem. Rada souhlasila s postoupením práv a
převzetím povinností z nájemní smlouvy k bytu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 469 15

Rada městské části

I.

souhlasí
a)

s postoupením práv a převzetím povinností z nájemní smlouvy ze dne 23.9.2014
k bytu č. 83/2 v bytovém domě v ulici Lomařská 821, Praha–Zbraslav, na slečnu
Adélou Václavíkovou, na základě žádosti ze dne 26.11.2015, č. j.: 3222/2015/
OMH, na dobu určitou, a to do 31.12.2016,

b)

II.

s přijetím člena do domácnosti nájemce, na základě žádosti ze dne 26.11.2015, č.
j.: 3222/2015/OMH,

ukládá
OMH zajistit realizaci tohoto usnesení.

19.

Žádost o souhlas s výměnou vchodových dveří u služebního bytu č. 111 v ulici Lomařská
824, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Rada, na základě žádosti, souhlasila s výměnou vchodových dveří u služebního bytu v ulici
Lomařská 824 s tím, že náklady na výměnu uhradí současná nájemnice z vlastních zdrojů.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 470 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s výměnou vchodových dveří, a to včetně zárubní u služebního bytu č. 111 v ulici
Lomařská 824, Praha–Zbraslav, s tím, že náklady na výměnu uhradí současná
nájemnice z vlastních zdrojů. Stávající vchodové dveře nebudou znehodnoceny.
Vynaložené náklady na tuto výměnu nebudou proplaceny, ani kdyby současná
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nájemnice ukončila nájemní vztah, či kdyby Městská část Praha-Zbraslav, jako
pronajímatel, ukončila nájemní smlouvu,

II.

ukládá
KÚ informovat žadatele o usnesení.

20.

Revokace usnesení ZMČ číslo P 232 262 05 ze dne 10.08.2005
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s revokací usnesení zastupitelstva z roku 2005. Usnesení se týká auditu u
příspěvkových organizací MČ. Revokaci usnesení bude projednávat zastupitelstvo na svém
zasedání.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 471 15

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav revokovat Usnesení ZMČ číslo P 232
262 05 ze dne 10.08.2005,

II.

pověřuje
zástupkyni starostky Městské části Praha–Zbraslav, Mgr. Michaelu Bernardovou,
předložením materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstva Městské části Praha–
Zbraslav.

21.

Veřejná zakázka "Návrh loga Městské části Praha – Zbraslav a zpracování Grafického
manuálu loga Městské části Praha – Zbraslav“
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat materiál ve věci vyhlášení veřejné zakázky na návrh
loga a zpracování grafického manuálu loga MČ Praha-Zbraslav. Vedle historického znaku by
měla městská část mít také své logo, které bude užíváno jako symbol MČ.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 472 15

Rada městské části

I.

doporučuje
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Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav vyhlásit dle ustanovení § 18 odst.
5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu ve dvoukolové soutěži na design loga Městské
části Praha-Zbraslav a zpracování grafického manuálu loga Městské části Praha–
Zbraslav, v předloženém znění,

II.

ukládá
zástupkyni starostky Městské části Praha–Zbraslav, Mgr. Michaele Bernardové,
předložit složení výběrové a hodnotící pracovní komise veřejné soutěže dle bodu
I. tohoto usnesení Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav,

III.

pověřuje
starostku Městské části Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením
materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav.

22.

Dědictví po Jiřím Novotném - majetek nepatrné hodnoty
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
MČ byla vypravitelem sociálního pohřbu pana Novotného. Po panu Novotném zůstal majetek
nepatrné hodnoty, a to osobní automobil značky Volkswagen Golf. Rada nesouhlasila se
zařazením automobilu do majetku MČ a dala souhlas k jeho likvidaci.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 473 15

Rada městské části

I.

nesouhlasí
se zařazením osobního automobilu značky Volkswagen Golf, registrační značka
AHC 5750, rok výroby 1986, v nulové hodnotě, do majetku MČ Praha-Zbraslav,
na základě Usnesení Okresního soudu v Teplicích číslo 36 D 555/2013-103,
Nd235/2014, ze dne 29.7.2015, o vydání majetku nepatrné hodnoty vypraviteli
sociálního pohřbu,

II.

souhlasí
s likvidací osobního automobilu dle bodu I. tohoto usnesení,

15

III.

ukládá
OMH zajistit realizaci tohoto usnesení.

23.

Žádost o zábor veřejného prostranství - vánoční stromky
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, souhlasila se záborem veřejného prostranství na Zbraslavském náměstí
pro prodej vánočních stromků od 7.12. do 23.12.2015.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 474 15

Rada městské části

I.

schvaluje
zábor veřejného prostranství na Zbraslavském náměstí č. parc. 34, k. ú. Zbraslav
(791733), obec Praha (554782), číslo LV 1707 na základě žádosti č. 3162/2015/
FO ze dne 23.11.2015, společnosti ABIES Vysočina, s. r. o., IČO 26032074, se
sídlem Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha-Zbraslav, pro prodej vánočních
stromků v období od 7.12.2015 do 23.12.2015, o rozloze 100 m2 za cenu 10 Kč/
m2/den,

II.

ukládá
KÚ informovat žadatele.

24.

Odmítnutí žádostí o zábor veřejného prostranství - vánoční stromky
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Rada nesouhlasila se záborem veřejného prostranství za účelem prodeje vánočních stromků na
Zbraslavském náměstí prodejcům, kteří jsou uvedeni v usnesení.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 475 15

Rada městské části

I.

nesouhlasí
se záborem veřejného prostranství za účelem prodeje vánočních stromků na
Zbraslavském náměstí, č. parc. 34, obec Praha (554782), k. ú. Zbraslav (791733)
č. LV 1707 těmito prodejci:
Jan Brauer, Na Vrškách 34, Praha-Zbraslav, č. j. 3023/2015/FO, výměra 30 m2,
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Kamil Salava, Na Vrškách 13, Praha-Zbraslav, č. j. 3024/2015/FO, výměra 19 m2,
Petr Šedivý, Bellušova 1826, Praha 5, č. j. 2829/2015/FO, výměra 18 m2,
Jan Hynek, Bohuslavice 20, Prostějov, č. j. 2798/2015/FO, výměra 1 m2,
Jiří Tůma, Příčná 568, Vrané nad Vltavou, č. j. 828/2015/FO,
výměra 18,5 m2,
Pavel Kubec, Na Krétě 409, Hýskov, č. j. 2799/2015/FO, výměra 16,5 m2,

II.

ukládá
FO informovat žadatele.

25.

Organizační řád Úřadu MČ Praha – Zbraslav s účinností od 01.01.2016
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Organizační řád stanovuje zásady činnosti a řízení ÚMČ Praha-Zbraslav, stanovuje strukturu
úřadu, kompetence starostky, zástupců a uvolněných zastupitelů. Dále stanovuje kompetence
tajemníka, vedoucí odborů, oddělení a dalších zaměstnanců. Rada schválila nový Organizační
řád platný od 1.1.2016.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 476 15

Rada městské části

schvaluje
v souladu s § 94 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném
znění, Organizační řád Úřadu MČ Praha – Zbraslav, s účinností od 01.01.2016, v
předloženém znění.
26.

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru pro ZUŠ
Předkladatel: Michaela Bernardová
Ředitel školy požádal MČ jako zřizovatele o předchozí souhlas k přijetí účelového finančního
daru ve výši 30.000 Kč. Rada s přijetím daru souhlasila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 477 15

Rada městské části

I.

souhlasí
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ve smyslu § 37b odst. 1) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, s přijetím účelového finančního daru ve výši
30.000 Kč, od společnosti:
LAKA CZ, s. r. o., IČ: 251 31 770, se sídlem: Baňská 1431, 156 00 PrahaZbraslav, pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola, IČ: 673 63 237,
na základě žádosti ze dne 18.11.2015,

II.

ukládá
KÚ informovat žadatele o usnesení.

27.

Souhlas s čerpáním fondu investic pro MŠ Nad Parkem
Předkladatel: Michaela Bernardová
Ředitelka mateřské školy požádala MČ jako zřizovatele o souhlas s čerpáním finančních
prostředků ve výši 90.040 Kč, za účelem pořízení interaktivního zařízení. Rada s tímto
souhlasila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 478 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s pořízením interaktivního zařízení MAGIC BOX E1, včetně příslušenství, za
cenu 90.040 Kč z Fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Nad
Parkem, IČ: 700 98 093, na základě žádosti příspěvkové organizace ze dne
24.11.2015,

II.

ukládá
KÚ informovat žadatele o usnesení.

28.

Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací Mateřská
škola Matjuchinova
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací Mateřská škola Matjuchinova.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 479 15

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací:
Mateřská škola Matjuchinova, IČ: 684 04 379, IZO: 600 037 886, se sídlem: U
Lékárny 592, 156 00 Praha–Zbraslav,
v předloženém znění, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
KÚ zajistit realizaci tohoto usnesení.

29.

Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací Mateřská
škola Nad Parkem
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací Mateřská škola Nad Parkem.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 480 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací:
Mateřská škola Nad Parkem, IČ: 700 98 093, IZO: 600 037 894, se sídlem: Nad
Parkem 1181, 156 00 Praha–Zbraslav,
v předloženém znění, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
KÚ zajistit realizaci tohoto usnesení.

30.

Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací Zařízení
školního stravování Praha - Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 481 15

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací:
Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, IZO: 661 000 036,
se sídlem: U Lékárny 592, 156 00 Praha–Zbraslav,
v předloženém znění, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
KÚ zajistit realizaci tohoto usnesení.

31.

Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací Základní
škola Vladislava Vančury
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací Základní škola Vladislava Vančury.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 482 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací:
Základní škola Vladislava Vančury, IČ: 613 86 961, IZO: 600 038 394, se sídlem:
Hauptova 591, 156 00 Praha–Zbraslav,
v předloženém znění, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
KÚ zajistit realizaci tohoto usnesení.

32.

Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací Základní
umělecká škola
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací Základní umělecká škola.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 483 15

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s příspěvkovou organizací:
Základní umělecká škola, IČ: 673 63 237, IZO: 102 173 486, se sídlem: Opata
Konráda 1196, 156 00 Praha–Zbraslav,
v předloženém znění, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

II.

ukládá
KÚ zajistit realizaci tohoto usnesení.

33.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MK ČR pro rok 2016 v rámci dotačního řízení
Knihovna 21. století
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Rok 2016 se ponese v duchu oslav 700. výročí narození krále a císaře Karla IV. Místní knihovna
připravuje projekt - Zbraslav za vlády Karla IV. Během celého roku probíhat jednotlivé akce v
podobě přednášek, soutěží, tvůrčích dílen apod. Rada souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21.
století pro rok 2016 na tuto akci.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 484 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a
knihoven Ministerstva kultury ČR v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna
21. století pro rok 2016, na projekt „Zbraslav v dobách Karla IV.“ v předloženém
znění,

II.

ukládá
Místní knihovně Zbraslav realizovat toto usnesení.

34.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MK ČR pro rok 2016 v rámci programu Veřejné
informační služby knihoven (VISK3)
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Místní knihovna využívá automatizovaný knihovní systém Clavius. Nástupcem tohoto systému
je systém Tritius. Přechodem na Tritius získá knihovna katalogizační informační systém nové
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generace, webový a dostupný z celého světa. Je dobře použitelný i na mobilních telefonech
a umí půjčovat elektronické knihy. Rada souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí dotace z
rozpočtu Ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven pro rok
2016.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 485 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s podáním Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a
knihoven Ministerstva kultury, na podprogram Informační centra veřejných
knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven pro rok 2016, v
předloženém znění,

II.

ukládá
Místní knihovně Zbraslav realizovat toto usnesení.

35.

Změna rozpočtu - pojištění MČ, nákup materiálu
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Vzhledem k tomu, že na některých položkách v rozpočtu MČ je nedostatek finančních
prostředků, je třeba provést rozpočtové změny a tyto položky posílit převodem z jiných
nedočerpaných položek. Rada souhlasila se změnou rozpočtu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 486 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se změnou rozpočtu ve výši 70.000 Kč

II.

ukládá
FO provést tuto rozpočtovou změnu, a to snížením rozpočtu o částku ve výši
70.000 Kč z OdPa 6171 činnost místní správy položka 5166 konzultační,
poradenské a právní služby a zvýšením rozpočtu o částku ve výši 20.000 Kč na
OdPa 6320 pojištění funkčně nespecifikované položka 5163 služby peněžních
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ústavů a o částku ve výši 50.000 Kč na OdPa 6171 činnost místní správy položka
5139 nákup materiálu.
36.

Žádost o přednostní umístění do bytu č. 304 pro 2 osoby v DsPS, Praze - Zbraslavi
Předkladatel: Michaela Bernardova
OMH předložil radě materiál ve věci žádosti o přednostní umístění do bytu pro 2 osoby v DsPS.
Rada souhlasila s přednostním umístěním obou žadatelů, z nichž jedna osoba dosud obývala byt
pro 1 osobu v DsPS. Dále rada doporučuje zastupitelstvu s tímto materiálem souhlasit.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 487 15

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Zápis z jednání Komise zdravotní, sociální a pro DsPS ze dne 25.11.2015,

II.

souhlasí
s přednostním umístěním obou žadatelů do bytu č. 304 v DsPS, U Včely 1442 v
Praze–Zbraslavi, na základě žádosti ze dne 4.11.2015, č.j. 3258/2015/OMH,

III.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav souhlasit s přednostním umístěním
obou žadatelů do bytu č. 304 v DsPS, U Včely 1442 v Praze–Zbraslavi, na základě
žádosti ze dne 4.11.2015, č.j. 3258/2015/OMH,

IV.

ukládá
OMH zajistit realizaci tohoto usnesení.

37.

Žádost o prominutí smluvní pokuty
Předkladatel: Michaela Bernardova
OMH předložil radě materiál ve věci žádosti o prominutí smluvní pokuty. Nájemnici bytu
v DsPS byla ukončena nájemní smlouva a byt měla předat k 30.9.2014. Byt k tomuto datu
nevyklidila a v důsledku toho probíhalo soudní řízení s rozsudkem vyklizení předmětného bytu.
V měsíci listopadu nájemnice byt vyklidila a podala si žádost o prominutí pokuty, která jí byla
udělena za nevyklizení bytu ve stanoveném termínu. Rada souhlasila s prominutím pokuty a
materiál předloží na zasedání zastupitelstva.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 34 488 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s prominutím smluvní pokuty, dle článku VII. odstavce 3 nájemní smlouvy
uzavřené dne 30.11.2012, s bývalou nájemnící bytu č. 213 v DsPS v PrazeZbraslavi, ve výši 398.000 Kč na základě žádosti ze dne 9.11.2015, č. j.
3022/2015/MB,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav souhlasit s prominutím smluvní
pokuty dle článku VII. odstavce 3 nájemní smlouvy ze dne 30.11.2012, bývalé
nájemnici ve výši 398.000 Kč na základě žádosti ze dne 9.11.2015, č. j.
3022/2015/MP,

III.

ukládá
KÚ informovat žadatelku.

38.

Vyhlášení Programu pro poskytování dotací Městské části Praha–Zbraslav
Předkladatel: Michaela Bernardova
Rada doporučuje svým usnesením zastupitelstvu schválit vyhlášení Programu pro poskytování
dotací MČ Praha-Zbraslav v oblasti volného času, kultury, sportu, vzdělávání a v sociální
oblasti a Programu poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na systémovou podporu
neziskovým organizacím.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 489 15

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav schválit vyhlášení Programu pro
poskytování dotací Městské části Praha–Zbraslav v oblasti volného času, kultury,
sportu, vzdělávání a v sociální oblasti, v předloženém znění,

II.

doporučuje
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Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav schválit vyhlášení Programu
poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha–Zbraslav na systémovou
podporu neziskovým organizacím, v předloženém znění,

III.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav uložit Radě Městské části Praha–
Zbraslav vyhlásit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, výzvu k podávání žádostí o
přidělení dotací a jmenovat výběrovou komisi k posouzení žádostí o dotace,

IV.

pověřuje
zástupkyni starostky Městské části Praha–Zbraslav, Mgr. Michalu Bernardovou,
předložením materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstva Městské části Praha–
Zbraslav.

39.

Poskytnutí daru Městské policii hl. m. Prahy – Obvodnímu ředitelství Praha 5
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Majitelka Zbraslavského zámku poskytla MČ účelový dar určený pro Městskou policii. Městská
policie nemá právní subjektivitu a dar může přijmout prostřednictvím darovací smlouvy
uzavřené s MČ. Uzavření darovací smlouvy bude projednáno na zasedání zastupitelstva.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 490 15

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav schválit uzavření Darovací smlouvy
o poskytnutí technického vybavení v hodnotě 107.485 Kč Městské policii hl.
m. Prahy – Obvodnímu ředitelství Praha 5, IČ: 255 72 491, Okrskové služebně
Žabovřeská 1227, 156 00 Praha–Zbraslav, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením
materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav.
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40.

Různé
Rada schválila program zasedání ZMČ Praha-Zbraslav. Dále vzala na vědomí zápisy z komisí.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 491 15

Rada městské části

schvaluje
program 8. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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