Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
8. řádné jednání rady městské části, konané dne
21. 3. 2016 v 15:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, R. Rejna

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

Z. Wildová, F. Gaspar

Ověřovatelé:

R. Rejna, M. Bernardová

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Klempík - Stav, s.r.o.

3 (3)

Dodatek č.1 k příkazní smlouvě č.210/2014 ze dne 22.9.2014

4 (4)

Smlouva o odečítací, servisní a rozúčtovací službě číslo: R/51/16/IN

5 (5)

Smlouva o zajištění bezplatného svozu a likvidace bioodpadu kategorie „O“

6 (6)

Výběrové řízení na dodavatele akce: Odstranění vlhkosti sklepních prostor ZŠ V. Vančury
– I. etapa.

7 (7)

Ruční úklid veřejných prostranství v MČ Praha - Zbraslav - výběr dodavatele

8 (9)

Pronájem Divadla Jana Kašky - M. Trnavský

9 (10)

Pronájem obřadní síně - Společenství vlastníků

10 (11)

Smlouva o krátkodobém nájmu pozemku za účelem konání produkce středověkého divadla
TRAKEN

11 (12)

Knihovní řád Místní veřejné knihovny v Praze – Zbraslavi

12 (13)

Rozpočtové opatření číslo 4/2016

13 (10)

Žádost o povolení hostování Lunaparku Heřmanský

14 (14)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Klempík - Stav, s.r.o.
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností Klempík-Stav, s. r. o.,
která pro MČ provádí zateplení fasád suterénu bytových domů v Lomařské ulici. Uvedeným
dodatkem se upravuje cena za celkové dílo.
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souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 109 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 145/2015 ze dne 5.10.2015, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 19.11.2015, se společností: Klempík - Stav, s. r. o., se sídlem
Plzeňská 1270/97, Praha 5, IČ: 26184087, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.

3.

Dodatek č.1 k příkazní smlouvě č.210/2014 ze dne 22.9.2014
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření dodatku k příkazní smlouvě s firmou DPU Revit, s. r. o. Tímto
dodatkem se sjednává, že firma DPU Revit nebude zajišťovat výběrové řízení pro výběr
zhotovitele stavby.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 110 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č.210/2014 ze dne 22.9.2014 se
společností DPU Revit, spol. s r. o., se sídlem: 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 Staré Město, IČO: 287 11 335, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem dodatku č. 1
smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení,
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III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.
Termín: 22.3.2016

4.

Smlouva o odečítací, servisní a rozúčtovací službě číslo: R/51/16/IN
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Z důvodu výměny měřáků tepla v bytovém domě U Malé řeky, je potřeba uzavřít smlouvu o
odečítací, servisní a rozúčtovací službě. Rada schválila uzavření smlouvy se společností Inmes,
s. r. o., která pro MČ tuto službu provádí i v jiných bytových domech, které patří městské části.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 111 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o odečítací, servisní a rozúčtovací službě číslo: R/51/16/IN se
společností Inmes, spol. s r. o., se sídlem: Slezanů 2298/7, 169 00 Praha 6, IČ:
48583391, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.

5.

Smlouva o zajištění bezplatného svozu a likvidace bioodpadu kategorie „O“
Předkladatel: Radek Rejna
Rada schválila uzavření smlouvy o zajištění bezplatného svozu a likvidace bioodpadu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 112 16

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření smlouvy o zajištění bezplatného svozu a likvidace bioodpadu kategorie
„O“, se společností INSTALACE Praha, spol. s r. o., IČ 45804371, DIČ
CZ45804371, se sídlem na adrese Praha 1, Truhlářská 1108/3, zastoupené Ing.
Jaroslavem Štočkem, jednatelem. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 11753. Doručovací
adresa (provozovna): 109 00 Praha 10, Dolní Měcholupy, Kutnohorská 288, v
předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.

6.

Výběrové řízení na dodavatele akce: Odstranění vlhkosti sklepních prostor ZŠ V. Vančury
– I. etapa.
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada schválila text výzvy na výběr zhotovitele stavebních prací na akci "Odstranění vlhkosti
sklepních prostor Základní školy Vladislava Vančury - I. etapa". Jedná se o objekty - Hauptova a
U Lékárny.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 113 16

Rada městské části

I.

schvaluje
text výzvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební
akce "Odstranění vlhkosti sklepních prostor Základní školy Vladislava Vančury
- I. etapa" v objektech Hauptova 591 a U Lékárny 593, Praha-Zbraslav, v
předloženém znění,

II.

vyhlašuje

4

výzvu dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební akci
"Odstranění vlhkosti sklepních prostor ZŠ Vl. Vančury - I. etapa",

III.

ukládá
OKT a OMH zajistit realizaci tohoto usnesení.
Termín: 22.3.2016

7.

Ruční úklid veřejných prostranství v MČ Praha - Zbraslav - výběr dodavatele
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Radek Rejna
OMH předložil radě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek - výběr
dodavatele "Ruční úklid veřejných prostranství v MČ Praha-Zbraslav". Na základě výzvy byla
doručena jedna nabídka, a to nabídka od občanského sdružení Etincele o. s., která prováděla
výše uvedené práce ve stejném rozsahu již v loňském roce. Rada souhlasila s uzavřením
smlouvy se zmiňovaným občanským sdružením.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 114 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek,

II.

rozhoduje
o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu „Ruční úklid
veřejných prostranství v MČ Praha-Zbraslav“, kterým je: Občanské sdružení
Etincelle o.s., se sídlem: Dělnická 235, 272 01 Kladno IČ: 270 09 106 za celkovou
nabídkovou cenu 45.000 Kč bez DPH/měsíc,

III.

souhlasí
s uzavřením smlouvy s Občanským sdružením Etincelle o.s., se sídlem: Dělnická
235, 272 01 Kladno, IČ: 270 09 106,

IV.

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

V.

ukládá
OMH informovat vítěze výběrového řízení o usnesení RMČ a zajistit
administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

8.

Pronájem Divadla Jana Kašky - M. Trnavský
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Divadelní společnost Frída opět požádala o pronájem prostor divadla Jana Kašky pro zkoušky
svého dalšího divadelního představení. Rada schválila uzavření smlouvy o krátkodobém
pronájmu nebytového prostoru.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 115 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s pronájmem Divadla J. Kašky MgA. Martinu Trnavskému v období od 11.4 –
29.4.2016,

II.

schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru v divadle Jana
Kašky fyzické
osobě: MgA. Martin Trnavský, IČ: 686 92 129, se sídlem: Slovinská 1326/4, 612
00 Brno Královo Pole, v předloženém znění,

III.

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

IV.

ukládá
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OKT provést potřebné administrativní kroky a zajistit v požadovaných termínech
zpřístupnění divadla.
9.

Pronájem obřadní síně - Společenství vlastníků
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Společenství vlastníků Zbraslav 1453 požádalo o pronájem Obřadní síně v Městském domě pro
shromáždění vlastníků jednotek bytového domu Neumannova 1453/28. Rada schválila uzavření
smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 116 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru - obřadní síně v
Městském domě U Malé řeky 3 právnické osobě: Společenství vlastníků Zbraslav
1453, IČ: 275 94 734, se sídlem: Neumannova 1453/28, 156 00 Praha-Zbraslav, v
předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní kroky a zajistit v požadovaném termínu
zpřístupnění obřadní síně.
Termín: 12.5.

10.

Smlouva o krátkodobém nájmu pozemku za účelem konání produkce středověkého
divadla TRAKEN
Předkladatel: Michaela Bernardová, Mgr. Hana Haubertová
Členové středověkého divadla TRAKEN, požádali MČ o převzetí záštity nad plánovanou akcí,
kterou by chtěli uskutečnit ve dnech 23.4. - 24.4.2016 na travnaté ploše u dětského domova
ve Zbraslavi. V diskuzi k tomuto bodu se radní dohodli, že osloví divadlo TRAKEN, zda by
chtěli vystoupit na akci "Slavnosti Elišky Přemyslovny". Hlasování nebylo jednomyslné a tudíž
usnesení nebylo přijato.

11.

Knihovní řád Místní veřejné knihovny v Praze – Zbraslavi
Předkladatel: Michaela Bernardová, Mgr. Hana Haubertová
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Rada vydává Knihovní řád Místní veřejné knihovny ve Zbraslavi, jakož i Ceník placených
služeb a poplatků.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 117 16

Rada městské části

I.

vydává
Knihovní řád Místní veřejné knihovny v Praze–Zbraslavi, jehož přílohou je Ceník
placených služeb a poplatků, v souladu s § 4, odst. 7) zákona č. 257/2001 Sb., o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon), v platném znění,

II.

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

III.

ukládá
Oddělení Místní knihovna Zbraslav zajistit následné administrativní kroky.

12.

Rozpočtové opatření číslo 4/2016
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Rada schválila, na základě usnesení zastupitelstva, rozpočtové opatření v rámci nákupu techniky
pro komunální odpad. Jedná se o techniku, která zajistí zimní údržbu chodníků, letní čištění
chodníků, sběr odpadků a psích exkrementů, a seč obtížně dostupných pozemků.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 118 16

Rada městské části

I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením Z 9 74 16 ve smyslu § 94 odst. 2 písm. h) zákona
číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a v souladu s § 16
odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, rozpočtové opatření číslo 4/2016 dle přílohy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení,
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II.

pověřuje
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

13.

Žádost o povolení hostování Lunaparku Heřmanský
Předkladatel: Marta Spáčilová
OKT předložil radě k projednání žádost o povolení hostování Lunaparku Heřmanský ve
Zbraslavi. Rada tuto žádost neschválila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 119 16

Rada městské části

I.

neschvaluje
hostování Lunaparku Heřmanský na pozemku parc. č. 2909/1 v k. ú. Zbraslav ve
dnech 6.6.2016 až 20.6.2016, velikost záboru 300 m2,

II.

ukládá
OKT informovat žadatele.

14.

Různé

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav

Radek Rejna
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