Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
9. mimořádné jednání rady městské části, konané dne
22. 3. 2016 v 9:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:
Hosté:
Omluvení:

Z. Wildová, H. Haubertová

Ověřovatelé:

F. Gaspar, M. Bernardová

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Žádost o změnu nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor- prodejna potravin v
budově čp. 437 v ulici Elišky Přemyslovny

3 (3)

Farmářské trhy - výběr uchazeče

4 (4)

Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc.č. 1304/4 o výměře 16 m² k.ú. Zbraslav
v ulici Lomařská

5 (5)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Žádost o změnu nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor- prodejna potravin v
budově čp. 437 v ulici Elišky Přemyslovny
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě materiál ve věci žádosti o změnu nájemní smlouvy na pronájem nebytových
prostor - prodejna potravin "U Stromečku". Současný nájemce - jednatel společnosti LESO,
s. r. o. uvažuje o provozování obchodní činnosti jako fyzická osoba. Z tohoto důvodu žádá o
uzavření nové nájemní smlouvy. Rada s uzavřením nové smlouvy o nájmu nebytových prostor
nesouhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 120 16

Rada městské části

I.

nesouhlasí

1

s uzavřením nové nájemní smlouvy na nebytový prostor v přízemí budovy v ulici
Elišky Přemyslovny 437, Praha-Zbraslav, na základě předložené žádosti č.j.:
0388/2016 ze dne 10.2.2016,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 25.3.2016

3.

Farmářské trhy - výběr uchazeče
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Na výzvu k předložení nabídky k pořádání farmářských trhů na Zbraslavském náměstí se
přihlásil jeden zájemce. Rada vzala na vědomí předloženou nabídku a rozhodla o tom, že
organizátorem farmářských trhů v roce 2016 bude Pexeso, z.s. M. Bernardová se zdržela
hlasování z důvodu možného střetu zájmů.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 9 121 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
předloženou nabídku uchazeče Pexeso, z.s., na základě poptávky schválené
Usnesením Rady MČ Praha-Zbraslav číslo R 6 92 16, ze dne 02.03.2016,

II.

rozhoduje
že organizátorem farmářských trhů v roce 2016 bude Pexeso, z.s., IČ: 270 20 592,
se sídlem: Neumannova 1451/1, 156 00 Praha-Zbraslav,

III.

ukládá
OKT předložit na příští jednání Rady MČ Praha-Zbraslav návrh smlouvy s
organizátorem dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 4.4.2016

4.

Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc.č. 1304/4 o výměře 16 m² k.ú. Zbraslav v
ulici Lomařská
Předkladatel: Filip Gaspar

2

OMH v souladu s usnesením zastupitelstva předložil radě ke schválení kupní smlouvu na odkup
pozemku parc. č. 1304/4 v ulici Lomařská. Rada schválila uzavření kupní smlouvy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 122 16

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Usnesením ZMČ č. 10 85 16 ze dne 14.3.2016 kupní smlouvu na
odkup pozemku parc. č. 1304/4 o výměře 16 m² k. ú. Zbraslav v ulici Lomařská,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem kupní
smlouvy.
Termín: 1.4.2015

5.

Různé

Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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