Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
1. řádné jednání rady městské části, konané dne
11. 1. 2016 v 15:00 hod.
Přítomni:

M. Bernardová, Z. Wildová, R. Rejna

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Ověřovatelé:

M. Bernardová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)
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Odvolání tajemníka Komise pro řešení oblasti soutoku Vltavy a Berounky
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Změna tajemníka Komise pro životní prostředí a vzhled obce
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Změna tajemníka Komise stavební
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Stanovení platu - nový platový výměr vedoucího OMH
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Zastupování tajemnice úřadu v době nepřítomnosti
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Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Zrušení výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu "Provedení pasportů bytů
ve správě MČ Praha-Zbraslav"
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
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Rada zrušila výběrové řízení na realizaci zakázky malého rozsahu "Provedení pasportů bytů ve
správě MČ Praha-Zbraslav".
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 0 16

Rada městské části

I.

ruší
výběrové řízení na realizaci zakázky malého rozsahu "Provedení pasportů bytů ve
správě MČ Praha-Zbraslav";

II.

ukládá
OMH zpracovat nové zadání výběrového řízení na realizaci zakázky malého
rozsahu "Provedení pasportů bytů ve správě MČ Praha-Zbraslav" a předložit znění
nového zadání RMČ.

3.

Žádost o souhlas s rekonstrukcí bytu a úhradu nákladů této rekonstrukce bytu č. 107 v
bytovém domě Lomařská 824, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
OMH předložil radě k projednání žádost nájemnice obecního bytu o souhlas s rekonstrukcí
bytu. Rekonstrukce se týká zajištění bezbariérovosti bytu a výměny dveří, vany, dlažby, obkladů
koupelny a výměny kamen. Rada souhlasila s rekonstrukcí bytu s tím, že vady odstraní v rámci
plánovaných investic do bytových domů pro rok 2016.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 1 16

Rada městské části

I.

II.

souhlasí
a)

s rekonstrukcí bytu - odstraněním vad a zajištěním bezbariérovosti bytu č. 107 v
bytovém domě Lomařská 824, Praha - Zbraslav na základě žádosti nájemců bytu
ze dne 28.11.2015 č.j.: 3507/2015/OMH,

b)

s tím, že Městská část Praha – Zbraslav vady v bytě č. 107 v bytovém domě
Lomařská 824, Praha - Zbraslav odstraní v rámci plánovaných investic do
bytových domů pro rok 2016,

ukládá
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OMH zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
4.

Žádost o slevu nájemného u bytu č. 4/116 v ulici Nad Parkem 874, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada projednávala žádost o slevu nájemného z důvodu trvale vlhnoucích zdí v různých
místnostech bytu. Rada souhlasila se snížením nájemného o 5% do 30.6.2016.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 2 16

Rada městské části

I.

souhlasí
se snížením nájemného u bytu č. 4/116 v ulici Nad Parkem 874 o 5%, od 1.2.2016
do 30.6.2016, na základě žádosti ze dne 11.11.2015, čj: 3067/2015/OMH,

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

5.

Souhlas s působením soukromé základní školy na území MČ Praha-Zbraslav
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Wildová
Pan Valach požádal MČ o stanovisko k záměru zřídit ve Zbraslavi soukromou základní školu
Velíček. Rada souhlasila s působením soukromé základní školy za předpokladu, že budou
splněny další legislativní náležitosti potřebné k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 3 16

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu s § 147, odst. 1, písm. p), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v
platném znění, s působením soukromé základní školy zřizované spolkem Velíček,
z. s., IČ: 046 43 544, se sídlem: Na Srážku 2070/10, 143 00 Prha 4 – Modřany,
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na území Městské části Praha–Zbraslav, za předpokladu, že budou splněny další
legislativní náležitosti potřebné k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení,

II.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.

6.

Schválení Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 4 16

Rada městské části

I.

schvaluje
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v předloženém
znění,

II.

ukládá
OKT zveřejnit ceník dle bodu I. tohoto usnesení.

7.

Prodloužení lhůty pro podávání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Návrh
loga Městské části Praha – Zbraslav
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada schválila prodloužení termínu pro podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu - Návrh loga MČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 5 16

Rada městské části

I.

schvaluje
změnu podmínek Výzvy k podání nabídky dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na služby: „Návrh loga Městské části Praha–Zbraslav
a zpracování Grafického manuálu loga Městské části Praha– Zbraslav“, v bodu
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4. Pravidla soutěže, Dílčí termíny soutěže, prodlužuje termín pro podání nabídky
takto:
1. kolo: Návrh loga
odevzdání nabídek................do 29.2.2016
vyhodnocení 1. kola..............do 31.3.2016,
2. kolo: Návrh grafického manuálu
odevzdání nabídek................do 18.5.2016
vyhodnocení 2. kola..............do 31.5.2016,

II.

konstatuje
že ostatní body výzvy dle bodu I. tohoto usnesení schválené Usnesením
Zastupitelstva Městské části Praha-Zbraslav číslo Z 8 73 15 ze dne 14.12.2015, se
nemění,

III.

ukládá
OKT zajistit realizaci tohoto usnesení.

8.

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 3510588013-Pražská energetika, a. s
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se společností
Pražská energetika, a. s.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 6 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 3510588013,
se společností Pražská energetika, a. s., IČ: 601 93 913, se sídlem: Na Hroudě
1492/4, 100 05 Praha 10, v předloženém znění,

II.

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

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

9.

Uzavření licenční smlouvy - OSA
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 7 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl, číslo
VP_2015_159361 se subjektem: OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k
dílům hudebním, z. s., IČ: 638 39 997, se sídlem Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 –
Bubeneč, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

10.

Odvolání tajemníka Komise pro řešení oblasti soutoku Vltavy a Berounky
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada odvolala tajemníka Komise pro řešení oblasti soutoku Vltavy a Berounky M. Šilhána z
důvodu ukončení pracovního poměru na ÚMČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 8 16

Rada městské části

I.

odvolává
pana Martina Šilhána z pozice tajemníka Komise pro řešení oblasti soutoku Vltavy
a Berounky v souladu s § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
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II.

ukládá
OKT informovat členy příslušné komise RMČ o usnesení.

11.

Změna tajemníka Komise pro životní prostředí a vzhled obce
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada odvolala tajemníka Komise pro životní prostředí a vzhled obce M. Šilhána z důvodu
ukončení pracovního poměru na ÚMČ Praha-Zbraslav. Rada jmenovala paní B. Slancovou
tajemníkem výše zmiňované komise.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 9 16

Rada městské části

I.

odvolává
pana Martina Šilhána z pozice tajemníka Komise pro životní prostředí a vzhled
obce v souladu s § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

II.

jmenuje
paní Blanku Slancovou, DiS., tajemnicí Komise pro životní prostředí a vzhled
obce v souladu s § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

III.

ukládá
OKT informovat členy příslušné komise RMČ o usnesení.

12.

Změna tajemníka Komise stavební
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada odvolala tajemnici Komise stavební P. Telenskou z důvodu ukončení pracovního poměru
na ÚMČ Praha-Zbraslav. Rada jmenovala I. Řehulkovou tajemnicí výše zmiňované komise.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 10 16

Rada městské části

I.

odvolává
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paní Petru Telenskou z pozice tajemnice Komise stavební v souladu s § 94 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

II.

jmenuje
Ing. arch. Ivu Řehulkovou tajemnicí Komise stavební v souladu s § 94 zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

III.

ukládá
OKT informovat členy příslušné komise RMČ o usnesení.

13.

Stanovení platu - nový platový výměr vedoucího OMH
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada stanovila plat vedoucímu OMH. Důvodem ke stanovení výše platu je nabytí platnosti
Organizačního řádu. V rámci nové struktury úřadu vzniklo v rámci OMH nové oddělení Oddělení rozvoje a životního prostředí.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 11 16

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 4.1.2016, dle předloženého návrhu
tajemnice úřadu, který je neveřejnou přílohou tohoto usnesení,

II.

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

14.

Zastupování tajemnice úřadu v době nepřítomnosti
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Rada vzala na vědomí, že v době nepřítomnosti tajemnice ÚMČ ji bude zastupovat vedoucí
OMH - p. Vacek.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 12 16

Rada městské části
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bere na vědomí
že vedoucí Odboru místního hospodářství Úřadu Městské části Praha–Zbraslav,
Štěpán Vacek DiS., je pověřen zastupováním tajemnice Úřadu Městské části
Praha–Zbraslav, Mgr. Hany Haubertové, v době její nepřítomnosti.
15.

Různé

Radek Rejna

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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