Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
10. řádné jednání rady městské části, konané dne
6. 4. 2016 v 8:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

Š. Vacek

Hosté:
Omluvení:

H. Haubertová, M. Spáčilová

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Žádost MHMP o projednání odejmutí pozemků parc.č. 3172/26, 3172/27, 2939/14,
2935/15, 3168/86 vše k.ú. Zbraslav ze svěřené správy MČ Praha - Zbraslav do majetku
státu zastoupeného státní organizací Ředitelství silnic a dálnic

3 (3)

Záměr pronájmu pozemků parc.č. 2025/17 o výměře 3m² a parc.č. 2025/18 o výměře 1m²
v k.ú Zbraslav

4 (4)

Žádost o dlouhodobý pronájem části pozemku parc.č. 3219 o výměře 300m² v k.ú.
Zbraslav, u cyklostezky směrem na Jarov

5 (5)

Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2868/1 o výměře 1200m² v k.ú. Zbraslav

6 (6)

Dostavba rodinného domu K Peluňku č.p. 1567, Praha - Zbraslav, dokumentace ke
stavebnímu řízení, ohlášení stavby

7 (7)

Novostavba rodinného domu v řadové zástavbě na pozemku par. č. 99, k. ú. Zbraslav, ul.
Pod Špitálem v Praze - Zbraslavi

8 (8)

Rekonstrukce RD Zbraslav, ulice Zdeňky Nyplové 853, Zbraslav, pozemek č. parc. 1418,
k. ú. Zbraslav, dokumentace pro změnu stavby před dokončením

9 (9)

Sejmutý záměr - pronájem nebytového prostoru-garáže o výměře 20m² na pozemku parc.č.
1310/13 v k.ú. Zbraslav,

10 (10)

Žádost o stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro stavební řízení - rodinný
dům na pozemku č. parc. 3209, k. ú. Zbraslav

11 (11)

Změna užívání objektu opravárenské haly na pozemku par. č. 2573/5, k. ú. Zbraslav,
žádost o vyjádření k záměru

12 (12)

Objekt MV ČR Na Baních 1304, Zbraslav – stavební úpravy interiéru objektu 01,2 PP ČR,
projekt pro provedení stavby

13 (13)

Prodloužení řadů splaškové kanalizace a vodovodu včetně přípojek k pozemkům 3038,
3042 a 3044, k. ú. Zbraslav, žádost o stanovisko k územnímu řízení

14 (14)

Smlouva o výpůjčce - stožáry veřejného osvětlení

1

15 (15)

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském náměstí parc. č. 34

16 (17)

Souhlas s provedením vnitřního vedení internetu a telefonů v prostoru č. 644 v bytovém
domě Hauptova 596, Praha - Zbraslav

17 (18)

Podání žádosti na poskytnutí individuální účelové dotace

18 (19)

Pronájem obřadní síně - Š. Nýčová

19 (20)

Výsledek výběrového řízení na Návrh loga MČ Praha – Zbraslav

20 (21)

Výběrové řízení na Technický dozor investora v rámci realizace stavby Rozšíření ZŠ
Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav

21 (22)

Podání připomínek k příloze číslo 1 Nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, Tržní řád

22 (23)

Jmenování členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení
podlimitní veřejné zakázky "Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav"

23 (24)

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu MČ Praha - Zbraslav

24 (25)

Závěrečná zpráva z analýzy rozvojového potenciálu ÚMČ Praha - Zbraslav

25 (26)

Smlouva Zbraslavské jarmarky

26 (27)

Finanční pomoc pro občana MČ Praha - Zbraslav v tíživé životní situaci

27 (28)

Údržba veřejné zeleně ve správě MČ Praha - Zbraslav 2016 - výběr dodavatele

28 (29)

Rozpočtové opatření číslo 5/2016 a 6/2016 - participativní rozpočet

29 (10)

Stanovisko MČPZ k úpravám ÚP

30 (30)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Žádost MHMP o projednání odejmutí pozemků parc.č. 3172/26, 3172/27, 2939/14, 2935/15,
3168/86 vše k.ú. Zbraslav ze svěřené správy MČ Praha - Zbraslav do majetku státu
zastoupeného státní organizací Ředitelství silnic a dálnic
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada projednávala materiál ve věci žádosti od MHMP o projednání odejmutí výše uvedených
pozemků. Hlavní město Praha chce sjednotit majetkoprávní vztah a správu k nemovitostem a
stavbám do jednoho funkčního celku. Pozemky chce předat do majetku státu zastoupeného státní
organizací Ředitelství silnic a dálnic.
Rada souhlasila s odejmutím pozemků s tím, že materiál musí ještě projednat zastupitelstvo.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 123 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s odejmutím pozemků parc.č. 3172/26 o výměře 212 m², parc.č. 3172/27 o výměře
55 m², parc.č. 2939/14 o výměře 10 m², parc.č. 2935/15 o výměře 23 m², parc.č.
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3168/86 o výměře 637 m² vše k.ú. Zbraslav ze svěřené správy MČ Praha –
Zbraslav do majetku státu zastoupeného státní příspěvkovou organizací Ředitelství
silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha - Zbraslav souhlasit s odejmutím pozemků parc.č.
3172/26 o výměře 212 m², parc.č. 3172/27 o výměře 55 m², parc.č. 2939/14 o
výměře 10 m², parc.č. 2935/15 o výměře 23 m², parc.č. 3168/86 o výměře 637
m² vše k.ú. Zbraslav ze svěřené správy MČ Praha – Zbraslav do majetku státu
zastoupeného státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ:
659 93 390.

3.

Záměr pronájmu pozemků parc.č. 2025/17 o výměře 3m² a parc.č. 2025/18 o výměře 1m² v
k.ú Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Nový majitel haly v ulici Ke Dračkám požádal městskou část o převod nájmu na výše
zmiňované pozemky. Původní majitel nemovitosti měl s MČ uzavřenou nájemní smlouvu na
pronájem pozemků. Rada s uzavřením smlouvy na pronájem nesouhlasila. S novým majitelem
bude jednáno o prodeji pozemků.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 124 16

Rada městské části

I.

nesouhlasí
se záměrem pronajmout pozemek parc. č. 2025/17 o výměře 3 m², ostatní plocha
a pozemek parc. č. 2025/18 o výměře 1 m², ostatní plocha, vše v k. ú. Zbraslav,
zájemci na základě žádosti č.j.: 0832/2016 ze dne 23.3.2016,

II.

ukládá
OMH odpovědět žadateli a navrhnout řešení odprodejem pozemku.
Termín: 30.4.2016

4.

Žádost o dlouhodobý pronájem části pozemku parc.č. 3219 o výměře 300m² v k.ú.
Zbraslav, u cyklostezky směrem na Jarov
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada se zabývala žádostí o dlouhodobý pronájem části pozemku, který je v sousedství
cyklostezky směrem na Jarov. Sportovní klub, který o pozemek projevil žádost, by využíval
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pozemek jako zázemí pro provozování vodních sportů. Rada dlouhodobý pronájem neschválila,
a to z důvodu, že v tomto úseku není žádná dopravní obslužnost a chybí parkovací stání.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 125 16

Rada městské části

I.

neschvaluje
dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 3219 v k. ú. Zbraslav, společnosti
POTYA spol. s r. o., IČ: 273998269, Na Petynce 986/36, 169 00 Praha , na
základě předložené žádosti č.j.: 0714/2016 ze dne 10.3.2016,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 11.4.2016

5.

Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2868/1 o výměře 1200m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě materiál ve věci záměru výpůjčky části pozemku za účelem zřízení
dočasného zařízení staveniště pro stavbu Rekonstrukce povrchu ulice Na Baních. Rada
souhlasila se záměrem výpůjčky.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 126 16

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem vypůjčit část pozemku parc. č. 2868/1 o výměře 1 200 m², ostatní
plocha v k. ú. Zbraslav, společnosti ČNES dopravní stavby, a. s., IČ: 47781734,
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, na základě žádosti č.j.: 0892/2016 ze dne
4.4.2016, na dobu určitou 40 dní,

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr dle bodu I. tohoto usnesení a informovat veřejnost na
webových stránkách MČ.
Termín: 13.4.2016
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6.

Dostavba rodinného domu K Peluňku č.p. 1567, Praha - Zbraslav, dokumentace ke
stavebnímu řízení, ohlášení stavby
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby dostavba RD v ulici K Peluňku. Předmětem projektové dokumentace je přístavba RD. Účel
stavby zůstane zachován a bude sloužit výhradně k bydlení. Stavební komise neměla žádné
připomínky. Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 127 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro ohlášení stavby "Dostavba rodinného
domu K Peluňku č. p. 1567, Praha-Zbraslav, dokumentace ke stavebnímu řízení",

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 11. 4. 201

7.

Novostavba rodinného domu v řadové zástavbě na pozemku par. č. 99, k. ú. Zbraslav, ul.
Pod Špitálem v Praze - Zbraslavi
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě žádost o stanovisko k předložené upravené projektové dokumentaci stavby
- novostavba RD v řadové zástavbě v ulici Pod Špitálem, doplněnou Závazným stanoviskem
MHMP. Vyjádření Stavební komise bylo, že architektonické zpracování projektové dokumentace
stále neodpovídá umístění domu v památkové zóně a doporučila dokumentaci přepracovat
autorizovaným architektem. Rada nesouhlasila s předloženou projektovou dokumentací.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 128 16

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s předloženou projektovou dokumentací stavby "Novostavba rodinného domu v
řadové zástavbě na pozemku parc. č. 99, k. ú. Zbraslav, ul. Pod Špitálem v PrazeZbraslavi",

II.

ukládá
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OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 11. 4. 201

8.

Rekonstrukce RD Zbraslav, ulice Zdeňky Nyplové 853, Zbraslav, pozemek č. parc. 1418, k.
ú. Zbraslav, dokumentace pro změnu stavby před dokončením
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada se zabývala materiálem - rekonstrukce RD v ulici Zdeňky Nyplové. Změna stavby
stávajícího objektu je navržena v rozsahu: bourací práce, výměna fasádních výplní, nové
konstrukce anglických dvorků, zateplení objektu a nové konstrukce terasy. Stavební komise
neměla k dokumentaci žádné připomínky. Rada souhlasila se změnou stavby RD.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 129 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro změnu stavby před dokončením
"Rekonstrukce RD Zbraslav, ulice Zdeňky Nyplové 853, Zbraslav, pozemek č.
parc. 1418, k. ú. Zbraslav",

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 11. 4. 201

9.

Sejmutý záměr - pronájem nebytového prostoru-garáže o výměře 20m² na pozemku parc.č.
1310/13 v k.ú. Zbraslav,
Předkladatel: Filip Gaspar
Na vyvěšený záměr pronájmu garáže se přihlásili 4 zájemci. Z důvodu velké opotřebovanosti
garáže nelze garáž pronajmout bez nutných oprav, jejichž vyčíslení je odhadováno na 100.000
Kč - 150.000 Kč. Rada rozhodla garáž nepronajímat až do odvolání.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 130 16

Rada městské části

I.

rozhoduje
nepronajímat nebytový prostor-garáž o výměře 20 m² na pozemku parc. č.
1310/13 v k. ú. Zbraslav, v lokalitě Nad Parkem, až do odvolání,

6

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 11.4.2016

10.

Žádost o stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro stavební řízení - rodinný
dům na pozemku č. parc. 3209, k. ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení. Jedná
se o RD na pozemku parc. č. 3209. Stavební komise doporučila Stavebnímu úřadu prověřit
procento zastavěnosti dle Územního plánu SÚ hl. m. Prahy a ochranné pásmo lesa. Rada
nesouhlasila s předloženou projektovou dokumentací z důvodu nejasného napojení objektu na
komunikace. Výstavbu v oblasti Závisti je nutné řešit koordinovaně s ostatními záměry v širších
souvislostech.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 131 16

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení "Rodinný dům,
pozemek č. parc. 3209, k. ú. Zbraslav",

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 11. 4. 201

11.

Změna užívání objektu opravárenské haly na pozemku par. č. 2573/5, k. ú. Zbraslav,
žádost o vyjádření k záměru
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada projednávala žádost na změnu užívání objektu opravárenské haly, která byla dříve
využívána jako opravna vozového parku ČSAD. Žadatel chce halu využívat obdobným
způsobem, a to pro motoristickou veřejnost jako stanici technické kontroly. Stavební komise
neměla připomínky. Rada se změnou užívání souhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 132 16

Rada městské části
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I.

souhlasí
s předloženým záměrem "Změna užívání objektu opravárenské haly na pozemku
parc. č. 2573/5, k. ú. Zbraslav",

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 11. 4. 201

12.

Objekt MV ČR Na Baních 1304, Zbraslav – stavební úpravy interiéru objektu 01,2 PP ČR,
projekt pro provedení stavby
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro provedení stavby
- úpravy interiéru. Navrženými stavebními úpravami se nemění využití objektu. Stavba
bude probíhat pouze v interiéru. Dojde k drobným dispozičním úpravám a bude kompletně
zrekonstruováno sociální zázemí. Stavební komise neměla žádné připomínky. Rada s
předloženou dokumentací souhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 133 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro provedení stavby "Objekt MV ČR Na
Baních 1304, Zbraslav – stavební úpravy interiéru objektu 01,2 PP ČR",

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 11. 4. 201

13.

Prodloužení řadů splaškové kanalizace a vodovodu včetně přípojek k pozemkům 3038,
3042 a 3044, k. ú. Zbraslav, žádost o stanovisko k územnímu řízení
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada projednávala žádost o stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení
stavby - prodloužení řadu splaškové kanalizace a vodovodu včetně přípojek k pozemkům na
Závisti.
Stavení komise souhlasila za předpokladu, že:
a) po dobu výstavby zůstane alespoň náhradním způsobem průjezd zachován,
b) povrch komunikace bude uveden do původního stavu,
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c) v případě, že by inženýrské sítě zůstaly v majetku stavebníka, požadujeme, aby se stavebník
smluvně zavázal městské části, že umožní napojení dalších zájemců, případně prodloužení řadu,
a to nejlépe bezplatně.
Rada nesouhlasila s předloženou projektovou dokumentací. Výstavbu v oblasti Závisti je nutné
řešit koordinovaně s ostatními záměry a v širších souvislostech, které z tohoto záměru nejsou
zřejmé.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 134 16

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s předloženou projektovou dokumentací k územnímu řízení stavby "Prodloužení
řadů splaškové kanalizace a vodovodu včetně přípojek k pozemkům 3038, 3042 a
3044, k. ú. Zbraslav",

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 11. 4. 201

14.

Smlouva o výpůjčce - stožáry veřejného osvětlení
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření smlouvy o výpůjčce 6 ks stožárů veřejného osvětlení za účelem
umístění truhlíků květinové výzdoby.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 135 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce 6 ks stožárů veřejného osvětlení za účelem umístění
truhlíků květinové výzdoby, se společností Eltodo Citelum, s. r. o., Novodvorská
1010/14, 142 01 Praha 4, IČO 257 51 018, zapsané u: OR Městského soudu v
Praze, oddíl C, vložka 66926, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OKT a OMH provést potřebné administrativní úkony.
Termín: 6.4.2016

15.

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském náměstí parc. č. 34
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Rada schválila povolení prodeje pečiva na Zbraslavském náměstí v termínu od 13.4. do
10.5.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 136 16

Rada městské části

I.

schvaluje
povolení prodeje pečiva pro společnost: Pekárna Beruška, IČ: 284 56 297, se
sídlem: Vrbova 1427/19, 147 00 Praha 4, v termínu od 13.4.2016 do 10.5.2016,
velikost záboru 13,65 m2, na Zbraslavském náměstí parc. č. 34 v k. ú. Zbraslav
(prostor vedle cukrárny),

II.

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

III.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.

16.

Souhlas s provedením vnitřního vedení internetu a telefonů v prostoru č. 644 v bytovém
domě Hauptova 596, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada projednala žádost SOU služeb se sídlem Hauptova 596, která žádá o souhlas s úpravou
vnitřního vedení internetu a telefonů od společnosti T-Mobile v prostorech, které SOU využívá.
Rada souhlasila s výše uvedeným.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 137 16
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Rada městské části

I.

souhlasí
s úpravou vnitřního vedení internetu a telefonů od společnosti T- Mobile Czech
Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 649 49 681 v nebytových
prostorech č. 644 v bytovém domě Hauptova č. p. 596, Praha – Zbraslav, v
předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

17.

Podání žádosti na poskytnutí individuální účelové dotace
Předkladatel: Michaela Bernardová, Mgr. Hana Haubertová
Rada vzala na vědomí podání žádosti o dotaci na poskytnutí individuální účelové dotace z
rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v oblasti sociálních služeb.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 138 16

Rada městské části

bere na vědomí
zprávu o podání žádosti na poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu
hl. m. Prahy na projekty vycházející ze spolupráce městských částí Praha 1-57 a
hlavního města Prahy pro rok 2016 v oblasti podpory procesů plánování sociálních
služeb a projekty směřující k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti. .
18.

Pronájem obřadní síně - Š. Nýčová
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Rada schválila uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu obřadní síně v Městském domě za
účelem uspořádání klavírního koncertu dne 25.5.2016. Koncert bude veřejně přístupný.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 139 16

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru - obřadní síně
v Městském domě U Malé řeky 3, 156 00 Praha-Zbraslav, fyzické osobě: Šárka
Nýčová, IČ: 429 92 818, se sídlem Klínec 232, Klínec, 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: 25.5.2016

19.

Výsledek výběrového řízení na Návrh loga MČ Praha – Zbraslav
Předkladatel: Michaela Bernardová, Mgr. Hana Haubertová
Rada vzala na vědomí zprávu výběrové a hodnotící komise. Rada doporučuje zastupitelstvu
schválit doporučení komise a zadat návrh loga MČ Prahy-Zbraslav formou soutěže studentům
odborných uměleckých škol.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 140 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zprávu výběrové a hodnotící komise, na základě které žádný z předložených
návrhů nepostupuje do druhého kola soutěže,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha – Zbraslav schválit doporučení výběrové a hodnotící
komise, zadat návrh loga MČ Prahy - Zbraslav formou soutěže studentům
odborných uměleckých škol,
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III.

ukládá
OKT připravit návrh zadání pro oslovení odborných uměleckých škol.
Termín: 18.4.2016

20.

Výběrové řízení na Technický dozor investora v rámci realizace stavby Rozšíření ZŠ
Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada vyhlásila výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Technický dozor investora v rámci realizace stavby Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, PrahaZbraslav".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 141 16

Rada městské části

I.

schvaluje
text Zadávací dokumentace na Technický dozor investora v rámci realizace stavby
Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury,

II.

vyhlašuje
výběrové řízení dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby
- Technický dozor investora v rámci realizace stavby Rozšíření ZŠ Vladislava
Vančury, Praha-Zbraslav",

III.

ukládá
OKT zajistit realizaci tohoto usnesení.

21.

Podání připomínek k příloze číslo 1 Nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, Tržní řád
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada souhlasila se zasláním připomínek k příloze Tržního řádu. Jedná se o upřesnění výměry,
doby provozu a počtů stánků.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 142 16

Rada městské části
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I.

souhlasí
se zasláním připomínek k příloze číslo 1 Nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, Tržní
řád, a to provedení změn v bodech 1069 až 1077 - upřesnění m2, doby provozu a
počty stánků;

II.

ukládá
OKT zajistit realizaci tohoto usnesení.
Termín: 15.4.2016

22.

Jmenování členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení
podlimitní veřejné zakázky "Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila navržení složení Komise pro otevírání a hodnocení nabídek v rámci výběrového
řízení podlimitní veřejné zakázky "Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav", dále tyto
členy komise jmenovala.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 143 16

Rada městské části

I.

schvaluje
navržené složení Komise pro otevírání a hodnocení nabídek v rámci výběrového
řízení podlimitní veřejné zakázky "Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Praha Zbraslav",

II.

jmenuje
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v
rámci výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky "Rozšíření ZŠ Vladislava
Vančury, Praha - Zbraslav", dle návrhu v příloze tohoto usnesení;

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní kroky.
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23.

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu MČ Praha - Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila "Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu" k zadávání veřejných zakázek v
rámci činnosti MČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 144 16

Rada městské části

I.

schvaluje
s účinností od 6.4.2016 "Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu" k
zadávání veřejných zakázek v rámci činnosti Městské části Praha - Zbraslav podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v
předložením znění přílohy, která je součástí tohoto usnesení,

II.

ruší
Směrnici č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vydanou na
základě Usnesení Rady R 6 45 14 ze dne 12.2.2014,

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní kroky včetně publikace pravidel dle bodu I.
tohoto usnesení.

24.

Závěrečná zpráva z analýzy rozvojového potenciálu ÚMČ Praha - Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada vzala na vědomí Závěrečnou zprávu z analýzy rozvojového potenciálu ÚMČ PrahaZbraslav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 145 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Závěrečnou zprávu z analýzy rozvojového potenciálu ÚMČ Praha-Zbraslav,
vypracovanou společností TRITON, spol. s r. o.,
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II.

ukládá
tajemnici ÚMČ Praha-Zbraslav předložit RMČ vyhodnocení analýzy dle bodu I.
tohoto usnesení a návrh dalšího postupu rozvoje úřadu s možností čerpání dotací v
souvislosti s touto analýzou.
Termín: 16.5.2016

25.

Smlouva Zbraslavské jarmarky
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při provozování farmářských trhů s pořadatelem
Pexeso. Při hlasování se zdržela M. Bernardová z důvodu možného střetu zájmu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 10 146 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při provozování farmářských trhů s pořadatelem
Pexeso, z.s., IČ: 270 20 592, se sídlem: Neumannova 1/1451, 156 00 PrahaZbraslav, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Termín: 8.4.2016

26.

Finanční pomoc pro občana MČ Praha - Zbraslav v tíživé životní situaci
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar
Rada schválila finanční pomoc pro občana Zbraslavi, který se ocitnul v tíživé životní situaci po
požáru domu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 147 16

Rada městské části
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I.

schvaluje
finanční pomoc v nouzi pro obyvatele MČ Praha - Zbraslav, který se ocitl v tíživé
životní situaci po požáru obydlí dne 19. 3. 2016,

II.

ukládá
OMH zajistit velkokapacitní kontejner o objemu 6 m3 a odvoz a likvidaci
zničeného vybavení domácnosti firmou Provozovna služeb Zbraslav s. r. o. za
cenu 5.500 Kč bez DPH.
Termín: 8.4.2016

27.

Údržba veřejné zeleně ve správě MČ Praha - Zbraslav 2016 - výběr dodavatele
Předkladatel: Radek Rejna
Na výzvu "Údržba veřejné zeleně ve správě MČ Praha-Zbraslav 2016 - výběr dodavatele"
se přihlásilo 5 zájemců. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek doporučila firmu,
jejíž nabídka vyhověla zadávacím podmínkám a byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Rada
rozhodla, že vítězem výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu se stala firma
Prostor, a. s.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 148 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 „Údržba veřejné
zeleně ve správě MČ Praha-Zbraslav pro rok 2016“, kterým je: společnost Prostor,
a. s., sídlo Čimická 317/90, Praha 8, IČ 41188519 za celkovou nabídkovou cenu
770.829,10 Kč bez DPH, a pořadí na dalších místech:
2. Rossy service, a. s. za cenu 878.851,70 Kč
3. Erbia, s. r. o. za cenu 888.486 Kč
4. AB Facility, s. r. o.za cenu 921.861,70 Kč
5. Boušek, s. r. o. za cenu 979.501,61 Kč,

17

III.

souhlasí
s uzavřením smlouvy se společností Prostor, a. s., se sídlem Čimická 317/90,
Praha 8, IČ: 41188519,

IV.

pověřuje
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.

28.

Rozpočtové opatření číslo 5/2016 a 6/2016 - participativní rozpočet
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vzala na vědomí výsledky hlasování v projektu participativního rozpočtu a schválila
rozpočtové opatření k převedení prostředků určených na realizaci projektů.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 149 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
výsledky hlasování v projektu participativního rozpočtu,

II.

schvaluje
rozpočtové opatření číslo 5/2016 a číslo 6/2016, která jsou přílohou tohoto
usnesení,

III.

ukládá
a)

Zástupci starostky Filipu Gasparovi zpracovat postup realizační fáze vítězných
projektů participativního rozpočtu,
Termín: 15.4.2016
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b)
29.

Zástupci starostky Filipu Gasparovi předložit na příštím zasedání Zastupitelstva
MČ Praha - Zbraslav zprávu o projektu participativního rozpočtu.

Stanovisko MČPZ k úpravám ÚP
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
MHMP požádal MČ o zaslání stanoviska k žádostem o úpravy Územního plánu SÚ hl. m. Prahy.
Jedná se o:
a) Nástavba školícího střediska, restaurace a hotelu "Nad Kamínkou"
b) Výstavba 6 rodinný domů - Závist
c) Přístavba víceúčelové haly na pozemcích parc. č. 2877/18 a 2877/34.
Rada s navrhovanými úpravami nesouhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 150 16

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s navrhovanými úpravami Územního plánu SÚ hl. m. Prahy označenými čísly U
938, U 1228 a U 1240,

II.

ukládá
OMH informovat Magistrát hl. m. Prahy o usnesení RMČ.
Termín: 11. 4. 201

30.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Radek Rejna
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