Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
4. řádné jednání rady městské části, konané dne
8. 2. 2016 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

Z. Wildová

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, M. Bernardová

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav na rok 2016

3 (3)

MŠ Matjuchinova - mimořádný příspěvek na preventivní úhradu v souvislosti s rozsudkem
soudu

4 (4)

Žádost o ukončení nájemní smlouvy ze dne 31. 12. 2004 na pronájem garáže na pozemku
parc.č. 1310/13 v k.ú. Zbraslav a zveřejnění záměru pronájmu této garáže

5 (5)

Žádost o umístění plechové garáže na pozemku parc.č. 1314/214 v k.ú. Zbraslav

6 (6)

Žádost o uzavření nové Nájemní smlouvy k bytu č. 17 v bytovém domě Vilímkova 219,
Praha - Zbraslav

7 (7)

Žádost o souhlas s rekonstrukcí bytu, prodloužení nájemní smlouvy a úhradu nákladů této
rekonstrukce bytu č. 33 v bytovém domě Lomařská 387, Praha - Zbraslav

8 (8)

Žádost o prodloužení slevy nájemného v bytě č. 4/40 v bytovém domě El. Přemyslovny
437, Praha - Zbraslav

9 (9)

Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu plakátovací plochy

10 (10)

Termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

11 (11)

Prominutí poplatků za zápisné do Místní knihovny Praha-Zbraslav

12 (12)

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

13 (13)

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském náměstí

14 (14)

Žádost o dotaci - Podpora vzdělávání úředníků ÚMČ Praha - Zbraslav

15 (15)

Stanovení cen za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené pro rok 2016 dle
Výměru MF č. 01/2016

16 (16)

Jmenování Komise k posuzování žádostí o dotace

17 (17)

Návrh na změnu zápisu údajů v rejstříku škol – Mateřská škola Matjuchinova

18 (18)

Výroční zpráva - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
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19 (19)

Revokace Usnesení Z 8 63 15 a uzavření Smlouvy o převodu správy majetku hlavního
města Prahy

20 (20)

Lávka pro pěší Radotín-Zbraslav

21 (21)

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční finanční podpory pro Dětské
jesle Zbraslav o.p.s.

22 (22)

Určení uvolněného člena Rady městské části Praha - Zbraslav

23 (23)

Plná moc ve věci soudního řízení č.j. 13 C 202/2012 – 226, MŠ Matjuchinova

24 (24)

Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet"

25 (25)

Uzavření licenční smlouvy - OSA

26 (26)

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 206/2008d - systém MISYS

27 (10)

Stanovení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha – Zbraslav

28 (27)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav na rok 2016
Předkladatel: Filip Gaspar
Materiál, který rada projednávala, obsahuje návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2016,
výhled hospodářské činnosti na rok 2016, investiční a rozvojové projekty, rozpočtový výhled do
roku 2021 a závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2016. Rada svým usnesením
doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet na rok 2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 31 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s návrhem rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2016 v příloze č. 1, s návrhem
investičních a rozvojových projektů v příloze č. 2, s návrhem rozpočtového
výhledu vedlejší hospodářské činnosti v příloze č. 3, s návrhem závazných
ukazatelů rozpočtu škol a školských zařízení v příloze č. 4 a s návrhem
rozpočtového výhledu do roku 2021 v příloze č. 5 tohoto usnesení,

II.

doporučuje
a)

ZMČ schválit návrh rozpočtu Městské části Praha – Zbraslav na rok 2016 s
celkovým objemem
příjmů ve výši 69.143.300 Kč,
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výdajů ve výši 81.756.300 Kč,
plánovaným schodkem ve výši 12.613.000 Kč
dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení;

III.

b)

ZMČ schválit návrh investičních a rozvojových projektů plánovaných pro rok
2016 zahrnutých v návrhu rozpočtu Městské části Praha – Zbraslav na rok 2016
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení;

c)

ZMČ schválit návrh rozpočtového výhledu vedlejší hospodářské činnosti v roce
2016 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;

d)

ZMČ schválit návrh závazných ukazatelů rozpočtu škol a školských zařízení
zřizovaných Městskou částí Praha – Zbraslav na rok 2016 dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení;

e)

ZMČ schválit návrh rozpočtového výhledu Městské části Praha – Zbraslav do
roku 2021 dle přílohy 5. tohoto usnesení;

doporučuje
ZMČ souhlasit se zrušením Fondu rezerv a rozvoje (č.ú. 1222-2000865329/0800)
a převedením finančních prostředků z tohoto fondu do rozpočtu MČ přes
konsolidační položku 8115;

IV.

doporučuje
a)

ZMČ pověřit Radu Městské části Praha – Zbraslav prováděním změn schváleného
rozpočtu pro rok 2016 do výše 500.000 Kč v jednotlivých případech;

b)

ZMČ pověřit Radu Městské části Praha – Zbraslav prováděním změn schváleného
rozpočtu pro rok 2016 vyšších než 500.000 Kč v jednotlivých případech v případě
přijetí dotace do rozpočtu Městské části Praha – Zbraslav;

c)

ZMČ pověřit Odbor financí a rozpočtu prováděním změn schváleného rozpočtu
pro rok 2016 do výše 50.000 Kč v jednotlivých případech, v rámci stejné
rozpočtové kapitoly, kdy nebude měněn celkový objem finančních prostředků v
jednotlivé kapitole, na základě návrhu správce operace dané kapitoly.
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3.

MŠ Matjuchinova - mimořádný příspěvek na preventivní úhradu v souvislosti s rozsudkem
soudu
Předkladatel: Filip Gaspar
Majetkoprávní spor ohledně využívání objektu MŠ Matjuchinova se táhne již řadu let.
Spolumajitelé podali na MŠ Matjuchinova žalobu, kterou posléze rozšířili i proti MČ PrahaZbraslav jakožto zřizovateli. Spor je veden o výši bezdůvodného obohacení. V prosinci 2015
vydal Obvodní soud pro Prahu 5, v této chvíli nepravomocný rozsudek, ve kterém vyplývá
povinnost MŠ Matjuchinova uhradit žalobcům částku ve výši 3.066.500 Kč a dále finanční
náklady právnímu zástupci žalobců. Rada doporučila zastupitelstvu, aby na svém nejbližším
jednání schválilo úhradu mimořádného příspěvku MŠ Matjuchinova. Úhradou částky za
bezdůvodné obohacení předejde MČ nárůstu úroků z dlužné částky a tím dalších nákladů MČ.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 32 16

Rada městské části

I.

II.

doporučuje
a)

Zastupitelstvu Městské části Praha-Zbraslav schválit mimořádný příspěvek MŠ
Matjuchinova ve výši 3.066.500 Kč a příslušenství určený v zájmu hospodárnosti
a zamezení dalšího nárůstu příslušenství, tj. úroku z prodlení, k preventivní
úhradě bezdůvodného obohacení doposud nepravomocně přiznaného rozsudkem
Obvodního soudu pro Prahu 5, č.j. 13 C 202/2012, ze dne 21.12.2015,

b)

Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav uložit tajemníkovi ÚMČ PrahaZbraslav zajistit úhradu finančního plnění dle bodu I. tohoto usnesení přímo z
účtu Městské části Praha–Zbraslav za MŠ Matjuchinova, a to prostřednictvím účtu
nebo účtů, které žalobci k přijetí tohoto plnění označí, popřípadě neposkytnou-li
žalobci nezbytnou součinnost, prostřednictvím účtu soudní úschovy.

ukládá
ředitelce MŠ a OKT vzájemně koordinovat postup ve věci související s rozsudkem
Obvodního soudu pro Prahu 5, č.j. 13 C 202/2012, ze dne 21.12.2015.

4.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy ze dne 31. 12. 2004 na pronájem garáže na pozemku
parc.č. 1310/13 v k.ú. Zbraslav a zveřejnění záměru pronájmu této garáže
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti o ukončení nájmu garáže na výše uvedeném pozemku, rada souhlasila s
ukončením nájemní smlouvy a vyklizením předmětné garáže do 29.2.2016. Dále rada souhlasila
se zveřejněním záměru na pronájem garáže na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
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Cena pronájmu je stanovena ve stejné výši jako u dvou dalších garáží, které jsou ve vlastnictví
MČ, a s ohledem na skutečný stav objektu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 33 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy na pronájem garáže na pozemku parc. č. 1310/13 v
k. ú. Zbraslav a vyklizením předmětné garáže do 29.2.2016,

II.

souhlasí
se zveřejněním záměru na pronájem nebytového prostoru-garáže o výměře 20
m² na pozemku parc. č. 1310/13 v k. ú. Zbraslav za cenu 446 Kč/měsíc na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

III.

ukládá
OMH zajistit realizaci tohoto usnesení.

5.

Žádost o umístění plechové garáže na pozemku parc.č. 1314/214 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Majitel garáže na pozemku parc. č. 1314/3 v k. ú. Zbraslav požádal radu o souhlas s umístěním
přenosné plechové garáže vedle své stávající garáže. Rada nesouhlasila s umístěním plechové
garáže na pozemek MČ.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 34 16

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s umístěním přenosné plechové garáže o výměře 16,24 m² na pozemku parc. č.
1314/214 v k. ú. Zbraslav na základě předložené žádosti,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.
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6.

Žádost o uzavření nové Nájemní smlouvy k bytu č. 17 v bytovém domě Vilímkova 219,
Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
OMH předložil radě žádost o uzavření nové Nájemní smlouvy. Nájemce bytu v bytovém domě v
ulici Vilímkova měl pohledávku u MČ Praha-Zbraslav. Z tohoto důvodu rada schválila výpověď
z nájmu. Jelikož veškeré pohledávky byly uhrazeny, rada souhlasila se žádostí o uzavření nové
Nájemní smlouvy na dobu určitou 2 let.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 35 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením nové Nájemní smlouvy, na dobu určitou 2 let, k bytu č. 17 v bytovém
domě Vilímkova 219, Praha-Zbraslav, na základě žádosti ze dne 4.1.2016, čj.:
0007/2016/OMH,

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit veškeré administrativní kroky.

7.

Žádost o souhlas s rekonstrukcí bytu, prodloužení nájemní smlouvy a úhradu nákladů této
rekonstrukce bytu č. 33 v bytovém domě Lomařská 387, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
OMH předložil radě žádost nájemnice bytu v bytovém domě Lomařská o souhlas s rekonstrukcí
bytu, prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a částečnou úhradu nákladů této
rekonstrukce bytu. Rekonstrukce se týká vybourání příčky mezi WC a koupelnou, výměny
vany za sprchový kout, výměny obkladů a dlažby. Rada souhlasila s rekonstrukcí bytu, s
prodloužením nájemní smlouvy a s refundací doložených nákladů na rekonstrukci ve výši 70%.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 36 16

Rada městské části

I.

souhlasí
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s rekonstrukcí bytu, s tím, že před zahájením stavebních prací bude předložen
souhlas příslušného stavebního úřadu s rekonstrukcí bytu č. 33 v bytovém domě
Lomařská 387, na základě žádosti nájemkyně ze dne 7.1.2016, čj.: 0042/2016/
OMH,

II.

souhlasí
s refundací doložených nákladů na rekonstrukci ve výši 70% dle bodu I. tohoto
usnesení,

III.

souhlasí
s tím, že bude uzavřena nová nájemní smlouva na dobu neurčitou se současnou
nájemnicí bytu č. 33 v bytovém domě Lomařská 387, Praha – Zbraslav, na základě
žádosti nájemkyně ze dne 7.1.2016, čj.: 0042/2016/OMH,

IV.

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

V.

ukládá
OMH zajistit veškeré administrativní kroky.

8.

Žádost o prodloužení slevy nájemného v bytě č. 4/40 v bytovém domě El. Přemyslovny 437,
Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Nájemnice bytu v bytovém domě v ul. El. Přemyslovny, jíž byla poskytnuta sleva na nájemném
po dobu vysychání bytu, který byl vytopen, požádala o prodloužení snížení nájemného.
Rada na základě předložených dokladů o spotřebě el. energie považuje snížení nájemného za
neopodstatněné a s touto žádostí nesouhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 37 16

Rada městské části

I.

nesouhlasí
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s prodloužením slevy nájemného u bytu č. 4/40, v bytovém domě v ulici El.
Přemyslovny 437, Praha–Zbraslav,

II.

ukládá
OMH zajistit veškeré administrativní kroky.

9.

Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu plakátovací plochy
Předkladatel: Michaela Bernardova
Rada schválila uzavření smlouvy o pronájmu plakátovací plochy na budově bývalého pivovaru
na Zbraslavském náměstí, za účelem zveřejňování plakátů.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 38 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu plakátovací plochy na budově bez č. p. na pozemku
23/1, nemovitosti zapsané na LV č. 1723, v k. ú. Zbraslav, na Zbraslavském
náměstí, s vlastníkem nemovitosti, za účelem zveřejňováním plakátů, na dobu
určitou od 01.02.2016 do 31.12.2016, za cenu 1 Kč bez DPH, v předloženém
znění,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
nájemní smlouvy,

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

10.

Termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
Předkladatel: Michaela Bernardova
Rada souhlasila s termínem a dobou podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2016/2017 v mateřských školách zřizovaných MČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 39 16
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Rada městské části

I.

souhlasí
a)

v souladu s § 34 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), s termínem a
dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího
školního roku v mateřských školách zřizovaných Městskou částí Praha–Zbraslav
1.

do Mateřské školy Matjuchinova:
Matjuchinova 698, 156 00 Praha-Zbraslav
ve dnech 18.4. – 19.4.2016 od 13:00 do 17:00 hodin - výdej formulářů žádostí o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017,
dne 09.5.2016 od 09:00 do 16:00 hodin - podání žádostí o přijetí dětí k
předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017,

2.

do Mateřské školy Nad Parkem:
Nad Parkem 1181, 156 00 Praha-Zbraslav
ve dnech 18.4. – 19.4.2016 od 13:00 do 17:00 hodin - výdej formulářů žádostí o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017,
dne 09.5.2016 od 09:00 do 16:00 hodin - podání žádostí o přijetí dětí k
předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017,

II.

ukládá
OKT informovat ředitelky mateřských škol o usnesení RMČ.

11.

Prominutí poplatků za zápisné do Místní knihovny Praha-Zbraslav
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Rada souhlasila s prominutím poplatků za zápisné pro každého nového čtenáře místní knihovny
v rámci akce "Březen - měsíc čtenářů".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 40 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s prominutím zápisného včetně registračního poplatku pro čtenáře, kteří se nově
zaregistrují do Místní knihovny Praha-Zbraslav v měsíci březnu, v rámci akce
„Březen – měsíc čtenářů“,
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II.

ukládá
Oddělení Místní knihovna Praha-Zbraslav zajistit realizaci toto usnesení.

12.

Žádost o přidělení místa v urnovém háji
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti, rada souhlasila s přidělením místa v urnovém háji ve Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 41 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s přidělením místa na urnovém háji na základě žádosti č. j. 0177/2016/OMH ze
dne 20.1.2016,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.

13.

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském náměstí
Předkladatel: Michaela Bernardova
Rada, na základě žádosti, schválila povolení prodeje rybích specialit na Zbraslavském náměstí
společnosti Diana Fish každé pondělí od 15.2. do 29.8.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 42 16

Rada městské části

I.

schvaluje
povolení prodeje rybích specialit na Zbraslavském náměstí pro společnost Diana
Fish, s. r. o., Tř. 5. května 1082, 289 11 Pečky, IČ: 273 70 691, každé pondělí od
15.2.2016 do 29.8.2016, velikost záboru 10 m2,

II.

stanovuje
cenu za nájem místa 40 Kč/m2/den,
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III.

ukládá
OMH informovat žadatele.

14.

Žádost o dotaci - Podpora vzdělávání úředníků ÚMČ Praha - Zbraslav
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Rada souhlasila s podáním žádosti v programu vypsaném Operačním programem Zaměstnanost
- Efektivní veřejná správa na projekt "Podpora vzdělávání úředníků ÚMČ Praha-Zbraslav". Rada
doporučuje zastupitelstvu souhlasit s podáním žádosti.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 43 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s podáním žádosti v programu vypsaném OP Zaměstnanost - Efektivní veřejná
správa, na projekt "Podpora vzdělávání úředníků ÚMČ Praha-Zbraslav",

II.

doporučuje
ZMČ souhlasit s podáním žádosti v programu vypsaném OP Zaměstnanost Efektivní veřejná správa, na projekt "Podpora vzdělávání úředníků ÚMČ Praha Zbraslav",

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní kroky.

15.

Stanovení cen za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené pro rok 2016 dle
Výměru MF č. 01/2016
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě návrh cen za nájem a služby spojené s využíváním hřbitova a urnového
háje. Rada souhlasila s ponecháním ceny ve stejné výši jako v roce 2015. Stanovené ceny jsou
uvedeny v usnesení, viz níže.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 44 16

Rada městské části

I.

stanovuje
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ceny ve stejné výši jako v r. 2015:
a) za nájem místa na hřbitově 85 Kč/m2/rok,
b) za služby s nájmem spojené: na starém hřbitově 304 Kč/rok, v urnovém háji u epitafní desky ve výši 615 Kč/rok, u kamene v břečťanu ve výši 356 Kč/rok a u
skalky ve výši 545 Kč/rok,

II.

ukládá
OMH provést administrativní kroky.

16.

Jmenování Komise k posuzování žádostí o dotace
Předkladatel: Michaela Bernardova
Rada jmenovala Komisi k posuzování žádostí o dotace, která vyhodnotí a posoudí jednotlivé
projekty podané v rámci 1. výzvy pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav v roce
2016, vyjmenované v důvodové zprávě. Komise bude hodnotit žádosti o dotace v souladu s
pravidly zveřejněnými na webových stránkách MČ.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 45 16

Rada městské části

I.

jmenuje
Komisi k posuzování žádostí o dotace, která vyhodnotí a posoudí jednotlivé
projekty podané v rámci 1. výzvy 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Městské
části Praha–Zbraslav, a navrhne výši poskytnuté dotace, v navrženém složení,

II.

ukládá
OKT informovat členy komise o usnesení RMČ.

17.

Návrh na změnu zápisu údajů v rejstříku škol – Mateřská škola Matjuchinova
Předkladatel: Michaela Bernardova, Zuzana Wildová
Rada souhlasila s podáním žádosti o změnu zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení. Žádost
se týká snížení nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ Matjuchinova, včetně jejich odloučených
pracovišť na základě Rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 46 16

Rada městské části
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I.

souhlasí
s podáními žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení – snížení
nejvyššího povoleného počtu dětí v Mateřské škole Matjuchinova, včetně jejich
odloučených pracovišť, uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení, ve
smyslu § 144 odst. 1) písmeno e) zákona č. 561/ 2004 (školský zákon) na základě
Rozhodnutí Hygienické stanice hlavního města Prahy č. j. S-HSHMP 20512/2015,

II.

ukládá
OKT zajistit realizaci tohoto usnesení.

18.

Výroční zpráva - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí každý povinný
subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti
v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona. Rada schválila Výroční zprávu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 47 16

Rada městské části

I.

schvaluje
Výroční zprávu o Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v roce 2015, v předloženém znění,

II.

ukládá
OKT zajistit realizaci tohoto usnesení.

19.

Revokace Usnesení Z 8 63 15 a uzavření Smlouvy o převodu správy majetku hlavního
města Prahy
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Na základě vyjádření právního oddělení MP hl. m. Prahy, byl vznesen požadavek na uzavření
jiného typu smlouvy ve věci poskytnutí věcného daru, než která byla schválena ZMČ PrahaZbraslav. Rada proto doporučuje zastupitelstvu revokovat usnesení a schválit uzavření Smlouvy
o převodu správy majetku hl. m. Prahy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 48 16

Rada městské části
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I.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha-Zbraslav revokovat Usnesení číslo Z 8 63 15
ze dne 14.12.2015,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav schválit uzavření Smlouvy o převodu
správy majetku hlavního města Prahy, v předloženém znění,

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní kroky.

20.

Lávka pro pěší Radotín-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada na svém jednání v měsíci prosinci souhlasila s předloženou projektovou dokumentací
pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu nazvanou "Lávka pro pěší, k. ú. Radotín". Tato
projektová dokumentace však nebyla řádně projednána s dotčenými orgány, zejména s Povodím
Vltavy. V případě změny dokumentace dle požadavků dotčených orgánů je nutné dokumentaci
znovu projednat. MČ Zbraslav by měla zaujmout stanovisko i ke "Generelu splavnění Berounky
z Prahy do Berouna pro I. třídu", který významně ovlivňuje všechny záměry v oblasti. Rada
tímto usnesením doporučuje zastupitelstvu projednat stanovisko k záměru "Generel splavnění
Berounky".
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 49 16

Rada městské části

I.

konstatuje
že, projektová dokumentace stavby "Lávka pro pěší, k. ú. Radotín", odsouhlasená
Usnesením č. R 35 495 15 ze dne 21.12.2015, nebyla dosud projednána s
dotčenými orgány v územním řízení. MČ Praha-Zbraslav požaduje doložit
souhlasné stanovisko dotčených orgánů, především souhlasné stanovisko Povodí
Vltavy,

II.

doporučuje
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ZMČ projednat stanovisko k záměru „Generel splavnění Berounky“,

III.

ukládá
OMH sledovat průběh stavebního řízení, zejména s ohledem na případné změny
stavební dokumentace.
Termín: 22. 2. 201

IV.

ukládá
starostce MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzaně Vejvodové, předložit tento bod na
zasedání ZMČ.

21.

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční finanční podpory pro Dětské
jesle Zbraslav o.p.s.
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Na základě žádosti rada projednala materiál ve věci Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční finanční podpory pro Dětské jesle Zbraslav o.p.s. Rada doporučuje zastupitelstvu
schválit uzavření výše uvedené smlouvy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 50 16

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav schválit uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční finanční podpory pro Dětské jesle Zbraslav
o.p.s., IČ: 256 56 651, se sídlem: Jaromíra Vejvody 1400, 156 00 Praha Zbraslav,
v roce 2016, ve výši 1.128.000 Kč, v předloženém znění,

II.

pověřuje
zástupce starostky Městské části Praha–Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením
materiálu dle bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav.

22.

Určení uvolněného člena Rady městské části Praha - Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva
městské části. Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit počet uvolněných zastupitelů MČ
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Praha-Zbraslav ve volebním období 2014-2018 na celkový počet 2 uvolnění zastupitelé. Dále
doporučuje zastupitelstvu stanovit radního Ing. Radka Rejnu uvolněným členem Rady MČ
Praha-Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 51 16

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha-Zbraslav v souladu s § 89 odst. 1) písm.
b) zákona č. 131/2001 Sb., o hlavním městě Praze, stanovit počet uvolněných
zastupitelů Městské části Praha-Zbraslav ve volební období 2014-2018 na celkový
počet 2 uvolnění zastupitelé,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha-Zbraslav stanovit radního Ing. Radka Rejnu
uvolněným členem Rady Městské části Praha–Zbraslav ke dni 23.2.2016.

23.

Plná moc ve věci soudního řízení č.j. 13 C 202/2012 – 226, MŠ Matjuchinova
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s převzetím Plné moci ve všech záležitostech souvisejících s řízením vedeným
u Obvodního soudu pro Prahu 5, a řízeních navazujících, pro Mgr. Petra Sedlatého, advokátní
kancelář Brož, Sedlatý. Soudní řízení se týká žaloby na MŠ Matjuchinova.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 52 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s převzetím Plné moci ve všech záležitostech souvisejících s řízením vedeným u
Obvodního soudu pro Prahu 5 č.j. 13 C 202/2012 – 226, a řízeních navazujících,
pro Mgr. Petra Sedlatého, advokáta zapsaného v seznamu advokátů vedeném ČAK
pod č. ev. 14019, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem plné
moci dle bodu I. tohoto usnesení.
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24.

Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet"
Předkladatel: Michaela Bernardova
Rada se připojuje k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením Tibetské vlajky na
budově ÚMČ Praha-Zbraslav dne 10.3.2016.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 53 16

Rada městské části

I.

připojuje se
k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením Tibetské vlajky na budově
ÚMČ Praha-Zbraslav dne 10.3.2016,

II.

ukládá
OMH vyvěsit dne 10.3.2016 Tibetskou vlajku na budově ÚMČ Praha-Zbraslav.
Termín: 10.3.2016

25.

Uzavření licenční smlouvy - OSA
Rada schválila uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl. Smlouva se
vztahuje na používání zvukových a zvukově obrazových přístrojů.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 54 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl, číslo
VP_2016_23562 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
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OKT provést administrativní úkony.
26.

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 206/2008d - systém MISYS
Rada schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo na dodávku a údržbu geografického
informačního systému MISYS.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 55 16

Rada městské části

I.

schvaluje
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 206/2008d na dodávku a údržbu geografického
informačního systému MISYS dle ustanovení § 2586 až 2622 občanského
zákoníku se subjektem: GEPRO, spol. s r. o., IČ: 448 51 529, se sídlem
Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OKT provést administrativní úkony.

27.

Stanovení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha – Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada stanovila program zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav, které se bude konat dne
22.2.2016.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 4 56 16

Rada městské části

I.

stanovuje
v souladu § 64 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném
znění, program 9. řádného jednání Zastupitelstva městské části Praha–Zbraslav,
dne 22.2.2016, v předloženém znění,
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II.

ukládá
OKT zajistit plnění tohoto usnesení.

28.

Různé
Rada vzala na vědomí zápisy z komisí: zdravotní, stavební, majetkové a pro soutok Vltavy a
Berounky.

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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