Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
35. řádné jednání rady městské části, konané dne
21. 12. 2015 v 15:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová (příchod v 15.30 h), Z. Wildová, R. Rejna

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, v ulici Pod
Sirénou, k pozemku parc. č. 1513 v k.ú. Zbraslav

3 (3)

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy v ulici Elišky Přemyslovny č.p. 399 a
funkčně souvisejících pozemků

4 (4)

Pronájem nebytového prostoru - garáže u bytového domu Hauptova 596, Praha - Zbraslav

5 (5)

Lávka pro pěší, k.ú. Radotín

6 (6)

Nájemní smlouva na pronájem pozemků parc.č. 2868/2 o výměře 5 764m², parc.č. 2873/1
o výměře 66 351m², parc.č. 3274 o výměře 33m² a parc.č. 2874/1 o výměře 142m² vše v
k.ú. Zbraslav pro Základní organizaci ČZS

7 (7)

Žádost o rozšíření stávající nájemní smlouvy u bytu č. 115 v bytovém domě Nad Parkem
874, Praha – Zbraslav

8 (8)

Výpověď z nájmu bytu č. 90/5 v bytovém domě Lomařská 822, Praha - Zbraslav

9 (9)

Dodatek č. 6 ke smlouvě - tiskárna - Pokorný

10 (10)

Dodatek č. 1 ke smlouvě – grafické zpracování - Trnobranská

11 (11)

Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb

12 (12)

Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek

13 (13)

Výběrové řízení: "Provádění komplexních servisních služeb slaboproudých systémů v
objektech zadavatele".

14 (14)

Výběr dodavatele ,,Provádění komplexních servisních služeb a pravidelných ročních revizí
slaboproudých systémů v objektu DsPS v Praze – Zbraslavi“.

15 (15)

Centralizované zadávání VZ Poskytování mobilních služeb - HMP

16 (16)

Finanční příspěvek pro zbraslavské děti

17 (17)

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova

18 (18)

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem
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19 (19)

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Praha – Zbraslav

20 (20)

Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní škola Vladislava Vančury

21 (21)

Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola

22 (22)

Odměny vedoucích odborů úřadu

23 (23)

Změna rozpočtu - přesun položek na základě doporučení kontroly MHMP - IT služby,
honoráře

24 (24)

Změna rozpočtu - přesun položek v rámci kapitol - oprava rozhlasu

25 (25)

Zvýšení rozpočtu - asistenti pedagoga

26 (26)

Zvýšení rozpočtu - nákup pozemků

27 (27)

Zvýšení rozpočtu - odvod z VHP

28 (28)

Zvýšení rozpočtu - SDH

29 (29)

Zvýšení rozpočtu - sociální služby

30 (30)

Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dary - kultura

31 (31)

Zvýšení rozpočtu - projekt Děti dětem

32 (32)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, v ulici Pod
Sirénou, k pozemku parc. č. 1513 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě materiál ve věci schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě.
Jedná se o uložení splaškové kanalizační přípojky o délce cca 1,5 m včetně revizní šachty,
vodovodní přípojky v délce cca 2,5 m a plynovodní přípojky v délce 4,8 m do pozemku parc. č.
1513 v k. ú. Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 492 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k
pozemku parc. č. 1513 v k. ú. Zbraslav, LV 1707, v předloženém znění, na základě
žádosti čj. 2982/2015/OMH, ze dne 4.11.2015,

II.

pověřuje
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starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 15.1.2016

3.

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy v ulici Elišky Přemyslovny č.p. 399 a
funkčně souvisejících pozemků
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Na vyvěšený záměr pronájmu budovy v ulici Elišky Přemyslovny č. p. 399 se přihlásil spolek
Sdružení SouthPrague.Net, z.s. Tento spolek žádá o pronájem objektu za účelem provozování
činnosti neziskových subjektů. Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu 5 let.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 493 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Nájemní smlouvy na pronájmem budovy v ulici Elišky Přemyslovny
č. p. 399, jiná stavba, na pozemku parc. č. 1539 a pozemků 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, zapsaných v k. ú. Zbraslav, LV 1707, pro
Sdružení SouthPrague.Net, IČ: 266 39 726, se sídlem Pelzova 1410, 156 00 PrahaZbraslav, za účelem provozování činnosti neziskových subjektů, za cenu 9.600
Kč/rok na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2020,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2015

4.

Pronájem nebytového prostoru - garáže u bytového domu Hauptova 596, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Na vyvěšený záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže, se přihlásil jeden zájemce, a to
manželé Záleských. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na pronájem na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 494 15

Rada městské části
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I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy na pronájem nebytového prostoru - garáže 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 náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitosti
Městská část Praha–Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha–Zbraslav,
za cenu 480 Kč/měsíčně, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce od
1.2.2016, manželům Aleně a Zdeňkovi Záleským, bytem Hauptova 596, Praha–
Zbraslav,

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

5.

Lávka pro pěší, k.ú. Radotín
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby
nazvané „Lávka pro pěší, k. ú. Radotín“, jejímž stavebníkem je MHMP. Jedná se o vybudování
nové lávky pro pěší přes řeku Berounku propojující MČ Praha-Radotín a MČ Praha–Zbraslav.
Původní lávka bude zdemolována. Důvodem je její nevyhovující technický stav. Rada souhlasila
s předloženou projektovou dokumentací.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 495 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí pro
stavbu nazvanou "Lávka pro pěší, k. ú. Radotín",

II.

ukládá
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KÚ odpovědět žadateli.
Termín: 23.12.2015

6.

Nájemní smlouva na pronájem pozemků parc.č. 2868/2 o výměře 5 764m², parc.č. 2873/1
o výměře 66 351m², parc.č. 3274 o výměře 33m² a parc.č. 2874/1 o výměře 142m² vše v k.ú.
Zbraslav pro Základní organizaci ČZS
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Na vyvěšený záměr pronájmu výše uvedených pozemků za účelem užívání jako zahrádkářská
osada za cenu 797.890 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 24 měsíců, se přihlásil
jeden zájemce – Základní organizace českého zahrádkářského svazu Zbraslav-Kamínka.
Rada nesouhlasila s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě předloženým Českým
zahrádkářským svazem. Rada pověřila starostku svoláním dalšího jednání s ČZS ke
specifikování dodatku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 496 15

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27.8.2010, na pronájem
pozemků 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 m², zastavěná plocha a
nádvoří, a parc. č. 2874/1 o výměře 142 m², orná půda, se Základní organizací
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, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, svolat další
jednání s ČZS a dále specifikovat dodatek č. 1 nájemní smlouvy.

7.

Žádost o rozšíření stávající nájemní smlouvy u bytu č. 115 v bytovém domě Nad Parkem
874, Praha – Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Rada projednávala žádost nájemce bytu v ulici Nad Parkem, ve které žádá o rozšíření stávající
nájemní smlouvy o dceru a bývalou manželku. Rada souhlasila s uzavřením nové nájemní
smlouvy se současným nájemcem, která bude nahrazovat dosavadní nájemní smlouvu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 497 15

Rada městské části
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I.

souhlasí
s uzavřením nové nájemní smlouvy se současným nájemcem, bytu č. 115 v
bytovém domě v ulici Nad Parkem 874, která bude nahrazovat nájemní smlouvu
uzavřenou podle § 685 až 719 občanského zákoníku ze dne 30.3.2005 ve znění
pozdějších dodatků, a zároveň nová nájemní smlouva bude rozšířena o dceru a
bývalou manželku současného nájemce, bytu č. 115 v bytovém domě v ulici Nad
Parkem 874, Praha-Zbraslav, které s ním žijí v bytě, na základě žádosti ze dne
14.12.2015, č.j.: 3378/2015/OMH,

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

8.

Výpověď z nájmu bytu č. 90/5 v bytovém domě Lomařská 822, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Rada na základě žádosti nájemce bytu v ulici Lomařská, souhlasila s ukončením nájemního
vztahu ke dni 31.1.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 498 15

Rada městské části

I.

bere na vědomí
výpověď současného nájemce z nájmu bytu č. 90/5 o velikosti 1+1, o celkové
výměře 44,00 m² v bytovém domě Lomařská 822, Praha–Zbraslav, na základě
výpovědi ze dne 10.12.2015, č.j.: 338/2015/OMH,

II.

souhlasí
s ukončením nájemního vztahu dohodou ke dni 31.1.2016, před uplynutím
zákonné výpovědní lhůty,
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III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

9.

Dodatek č. 6 ke smlouvě - tiskárna - Pokorný
Předkladatel: Michaela Bernardova
Rada schválila uzavření Dodatku číslo 6 ke Smlouvě o dílo s panem Pokorným, který zajišťuje
tisk Zbraslavských novin. V dodatku se mění cena za tisk s ohledem na zvýšení nákladů tohoto
periodika.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 499 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku číslo 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.11.2007 s fyzickou osobou:
Jindřich Pokorný, IČ: 168 67 009, se sídlem: Dolomitová 266/12, 159 00 Praha 5,
v předloženém znění,

II.

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

10.

Dodatek č. 1 ke smlouvě – grafické zpracování - Trnobranská
Předkladatel: Michaela Bernardova
Rada schválila uzavření Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo s paní Trnobranskou, která zajišťuje
grafické zpracování Zbraslavských novin. V dodatku se mění cena za grafiku s ohledem na
zvýšení nákladů tohoto periodika.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 500 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku číslo 1 k Rámcové smlouvě ze dne 14.05.2015 s fyzickou
osobou:
Lucie Trnobranská, IČ: 705 45 634, se sídlem: Na Mrázovce 459/19, Praha 5 –
Velká Chuchle,
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v předloženém znění,

II.

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

11.

Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb. Tato Dohoda
se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018. Předmětem této Dohody je stanovení podmínek
pro bezhotovostní úhradu cen poštovních služeb. Na základě této Dohody mohou být hrazeny
vnitrostátní a mezinárodní základní i ostatní poštovní služby včetně doplňkových služeb.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 501 15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb, č.
982807-3619/2015, se společností: Česká pošta, s. p., se sídlem: Politických vězňů
909/4, 225 99 Praha 1,
IČ: 471 14 983, na dobu určitou, do 31.12.2018, v předloženém znění,

II.

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

12.

Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek. Účelem této smlouvy je
zajištění denního svozu a rozvozu poštovních zásilek podávaných a adresovaných Městské části
Praha–Zbraslav a Úřadu Městské části Praha–Zbraslav. Zásilky budou vydávány a předávány v
podatelně úřadu. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 502 15

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření Smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek, číslo dodavatele 982807-3620/2015, se společností: Česká pošta, s. p., se sídlem: Politických
vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, na dobu určitou do 31.12.2016, v
předloženém znění,

II.

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

13.

Výběrové řízení: "Provádění komplexních servisních služeb slaboproudých systémů v
objektech zadavatele".
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar
Rada zrušila výběrové řízení na provádění komplexní servisních služeb slaboproudých systémů
v objektech zadavatele.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 503 15

Rada městské části

I.

ruší
veřejnou zakázku "Provádění komplexních servisních služeb slaboproudých
systému v objektech zadavatele",

II.

ukládá
OMH zpracovat nové zadání veřejné zakázky na "Provádění komplexních
servisních služeb a pravidelných ročních revizí slaboproudých systému v
objektech zadavatele včetně v objektu DsPS v Praze-Zbraslavi".

14.

Výběr dodavatele ,,Provádění komplexních servisních služeb a pravidelných ročních revizí
slaboproudých systémů v objektu DsPS v Praze – Zbraslavi“.
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Rada zrušila výběrové řízení na provádění komplexní servisních služeb a pravidelných revizí
slaboproudých systémů v objektu DsPS v Praze-Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 504 15

Rada městské části
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I.

ruší
veřejnou zakázku "Provádění komplexních servisních služeb a pravidelných
ročních revizí slaboproudých systému v objektech DsPS v Praze-Zbraslavi",

II.

ukládá
OMH zpracovat nové zadání veřejné zakázky na "Provádění komplexních
servisních služeb a pravidelných ročních revizí slaboproudých systému v
objektech zadavatele včetně v objektu DsPS v Praze-Zbraslavi".

15.

Centralizované zadávání VZ Poskytování mobilních služeb - HMP
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Radek Rejna
MHMP bude vyhlašovat veřejnou zakázku "Poskytování mobilních služeb elektronických
komunikací pro hlavní město Prahu, příspěvkové organizace a městské části HMP“.
Rada hl. m. Prahy schválila text Smlouvy o centralizovaném zadávání na veřejnou zakázku
"Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro hlavní město Prahu, příspěvkové
organizace a městské části HMP“, která bude nyní uzavřena s příspěvkovými organizacemi
odboru HMP a městskými částmi HMP, jež se po svém uvážení zapojí do této centralizovaně
zadávané veřejné zakázky. Rada souhlasila s přistoupením k výše uvedené smlouvě.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 505 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s přistoupením ke Smlouvě o centralizovaném zadávání na veřejnou zakázku
"Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro hlavní město
Prahu, příspěvkové organizace a městské části HMP“, v předloženém znění,

II.

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

16.

Finanční příspěvek pro zbraslavské děti
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
MČ obdržela žádost sociálního odboru ÚMČ Praha 16 o finanční příspěvek ve výši 13.760 Kč
na úhradu nákladů na dětské letní tábory a mimoškolní aktivity pro zbraslavské děti ze sociálně
slabších rodin. Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 506 15

Rada městské části

I.

schvaluje
finanční příspěvek ve výši 13.760 Kč na úhradu nákladů spojených s pobytem
zbraslavských dětí ze sociálně slabších rodin na dětských táborech a na úhradu
mimoškolních aktivit,

II.

ukládá
SO realizovat toto usnesení.

17.

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Rada schválila odměnu paní ředitelce Mateřské školy Matjuchinova.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 507 15

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská
škola Matjuchinova, IČ: 68404379, se sídlem: U Lékárny 592, 156 00 Praha–
Zbraslav, paní Dagmar Meisnerové, dle návrhu, který je neveřejnou součástí
tohoto usnesení,

II.

ukládá
KÚ informovat ředitelku příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

18.

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem
Předkladatel: Michaela Bernardova
Rada schválila odměnu paní ředitelce Mateřské školy Nad Parkem.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 508 15
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Rada městské části

I.

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

II.

ukládá
KÚ informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

19.

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Praha – Zbraslav
Předkladatel: Michaela Bernardova
Rada schválila odměnu paní ředitelce Zařízení školního stravování.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 509 15

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Zařízení
školního stravování Praha–Zbraslav, paní Renatě Sellákové, dle návrhu, který je
neveřejnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
KÚ informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

20.

Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní škola Vladislava Vančury
Předkladatel: Michaela Bernardova
Rada schválila odměnu panu řediteli Základní školy Vladislava Vančury.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 510 15

Rada městské části
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I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní
škola Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav, Hauptova 591, Mgr. Jiřímu Kovaříkovi,
dle návrhu, který je neveřejnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
KÚ informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

21.

Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola
Předkladatel: Michaela Bernardova
Rada schválila odměnu panu řediteli Základní umělecké školy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 511 15

Rada městské části

I.

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

II.

ukládá
KÚ informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

22.

Odměny vedoucích odborů úřadu
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila odměny vedoucím odborů úřadu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 512 15

Rada městské části
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I.

schvaluje
v souladu s § 94 odst. 1) písm. c) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, na návrh tajemnice úřadu odměny vedoucích odborů
Úřadu Městské části Praha–Zbraslav, dle předloženého návrhu, který je
neveřejnou přílohou tohoto usnesení,

II.

ukládá
tajemnici Úřadu Městské části Praha–Zbraslav, Mgr. Haně Haubertové, realizovat
toto usnesení.

23.

Změna rozpočtu - přesun položek na základě doporučení kontroly MHMP - IT služby,
honoráře
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Na základě doporučení oddělení finanční kontroly MHMP je třeba provést přeúčtování
některých položek, a z tohoto důvodu provést změny v rozpočtu. Rada souhlasila s provedením
rozpočtových změn.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 513 15

Rada městské části

I.

souhlasí
a)

se změnou rozpočtu ve výši 300.000 Kč, a to snížením rozpočtu 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 115.300 Kč, a to snížením rozpočtu ve výši 115.300
Kč z OdPa 3613 nebytové hospodářství položka 5169 nákup ostatních služeb a
zvýšením rozpočtu o tuto částku na OdPa 3613 nebytové hospodářství položka
5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními
technologiemi,

c)

se změnou rozpočtu ve výši 100.000 Kč, a to snížením rozpočtu ve výši 100.000
Kč z OdPa 3319 ostatní záležitosti kultury položka 5169 nákup ostatních služeb a
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zvýšením rozpočtu o tuto částku na OdPa 3319 ostatní záležitosti kultury položka
5041 odměny za užití duševního vlastnictví,

II.

ukládá
FO provést tyto rozpočtové změny.

24.

Změna rozpočtu - přesun položek v rámci kapitol - oprava rozhlasu
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Rada souhlasila se změnou rozpočtu. Důvodem přesunu finančních prostředků mezi položkami
je nutnost opravy vedení veřejného rozhlasu po pádu stromu.. Vzhledem k tomu, že vedení
městské části rozhodlo, že dále nebude využívat (tedy ani udržovat) systém městského rozhlasu,
kapitola č. 3141 nebyla rozpočtována.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 514 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se změnou rozpočtu ve výši 9.500 Kč,

II.

ukládá
FO provést tuto rozpočtovou změnu, a to snížením rozpočtu ve výši 9.500 Kč z
OdPa 3613 nebytové hospodářství položka 5171 opravy a udržování a zvýšením
rozpočtu o tuto částku na OdPa 3341 rozhlas a televize položka 5171 opravy a
udržování.

25.

Zvýšení rozpočtu - asistenti pedagoga
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
MČ obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci ve výši 160.300 Kč na
mzdové náklady asistentů pedagoga. Tyto finanční prostředky je třeba přijmout do rozpočtu MČ.
Rada souhlasila se zvýšením rozpočtu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 515 15

Rada městské části

I.

souhlasí
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se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 160.300 Kč z
rozpočtu hl. m. Prahy určenou na mzdové náklady asistentů pedagoga. Tyto
finanční prostředky budou zaevidovány 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 položku 5336 neinvest. transfery
zřízeným příspěvkovým organizacím OdPa 3111 mateřské školy (35.600 Kč) a
OdPa 3113 základní školy (124.700 Kč),

II.

ukládá
FO realizací tohoto usnesení.

26.

Zvýšení rozpočtu - nákup pozemků
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
MČ obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci ve výši 6.210.000 Kč na nákup
pozemků. Tyto finanční prostředky je třeba přijmout do rozpočtu MČ. Rada souhlasila se
zvýšením rozpočtu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 516 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se zvýšením rozpočtu o účelovou investiční dotaci ve výši 6,210.000 Kč z
rozpočtu hl. m. Prahy určenou na nákup pozemků. Tyto finanční prostředky budou
zaevidovány 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 6171 činnost místní správy položka 6130 pozemky,

II.

ukládá
FO provést tyto rozpočtové změny.

27.

Zvýšení rozpočtu - odvod z VHP
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
MČ obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci ve výši 829.000 Kč z
obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů. Tyto finanční prostředky je třeba přijmout do
rozpočtu MČ. Rada souhlasila se zvýšením rozpočtu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 517 15
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Rada městské části

I.

souhlasí
se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 829.000 Kč z
obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů. Tyto finanční prostředky budou
zaevidovány 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 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace položka 5222
neinvestiční transfery spolkům,

II.

ukládá
FO provést tyto rozpočtové změny.

28.

Zvýšení rozpočtu - SDH
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
MČ obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci ve výši 128.800 Kč a 5.000
Kč na financování výdajů spojených s činností jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Tyto
finanční prostředky je třeba přijmout do rozpočtu MČ. Rada souhlasila se zvýšením rozpočtu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 518 15

Rada městské části

I.

souhlasí
a)

se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 128.800 Kč z
rozpočtu hl. m. Prahy určenou na financování výdajů spojených s činností
jednotek sborů dobrovolných hasičů. Tyto finanční prostředky budou zaevidovány
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 5512 požární ochrana položka 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
(50.000 Kč), položka 5151 studená voda (5.000 Kč), položka 5153 plyn (20.000
Kč), položka 5154 elektrická energie (8.800 Kč), položka 5156 pohonné hmoty a
maziva (5.000 Kč) a položka 5171 opravy a udržování (40.000 Kč),

b)

se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 5.000 Kč z
Ministerstva vnitra určenou na výdaje jednotek SDH. Tyto finanční prostředky
budou zaevidovány v příjmech na OdPa 6330 převody vlastním fondům v
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rozpočtech územní úrovně položka 4137 převody mezi statutár. městy a jejich
měst. obvody, ve výdajích na OdPa 5512 požární ochrana položka 5156 pohonné
hmoty a maziva,

II.

ukládá
FO provést tyto rozpočtové změny.

29.

Zvýšení rozpočtu - sociální služby
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
MČ obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci ve výši 92.000 Kč na realizaci
aktivit v oblasti plánování sociálních služeb. Tyto finanční prostředky je třeba přijmout do
rozpočtu MČ. Rada souhlasila se zvýšením rozpočtu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 519 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 92.000 Kč z rozpočtu
hl. m. Prahy určenou na sociální služby,

II.

ukládá
FO finanční prostředky dle bodu I. tohoto usnesení zaevidovat 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 4319
ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím položka 5021 ostatní osobní
výdaje (49.000 Kč), položka 5041 odměny za užití duševního vlastnictví (20.000
Kč) a položka 5169 nákup ostatních služeb (23.000 Kč),

III.

ukládá
FO provést tyto rozpočtové změny.

30.

Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dary - kultura
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
MČ obdržela finanční dary ve výši 47.000 Kč na Slavnosti Elišky Přemyslovny. Tyto finanční
prostředky je třeba přijmout do rozpočtu MČ. Rada souhlasila se zvýšením rozpočtu.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 520 15

Rada městské části

I.

souhlasí
se zvýšením rozpočtu o částku ve výši 47.000 Kč. Tyto finanční prostředky budou
zaevidovány v příjmech na OdPa 6171 činnost místní správy položka 2321 přijaté
neinvestiční dary, ve výdajích na OdPa 3319 ostatní záležitosti kultury položka
5169 nákup ostatních služeb,

II.

ukládá
FO provést tuto rozpočtovou změnu.

31.

Zvýšení rozpočtu - projekt Děti dětem
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová, Marta Spáčilová
Ve spolupráci s MČ uspořádala paní Šimoníčková akce na projekt Děti dětem, při kterých
byla vybrána celková částka 13.369 Kč. Tyto finanční prostředky je třeba zařadit do rozpočtu
MČ. Rada souhlasila se zvýšením rozpočtu a dále souhlasila s uzavřením darovacích smluv o
poskytnutí daru s nadací Dobrý anděl, společností SOS dětské vesničky a paní Kulawiak.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 521 15

Rada městské části

I.

souhlasí
a)

se zvýšením rozpočtu ve výši 13.300 Kč. Tyto finanční prostředky budou
zaevidovány v příjmech na OdPa 6171 činnost místní správy položka 2324 přijaté
nekapitálové příspěvky a náhrady, ve výdajích na OdPa 6171 činnost místní
správy položka 5492 dary obyvatelstvu,

b)

1) s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč nadaci
Dobrý anděl, IČ: 241 61 501, se sídlem Švédská 3281/6a, 150 000 Praha 5,
2) s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč společnosti
SOS dětské vesničky, se sídlem Revoluční 764/17, 110 00 Praha 1,
3) s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí daru ve výši 2.212 Kč paní Libuši
Kulawiak, IČ: 718 96 171, s místem podnikání: Liptaň 176, 793 99 Liptaň,
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II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav podpisem výše uvedených smluv,

III.

ukládá
KÚ provést potřebné administrativní úkony.

32.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Radek Rejna
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