Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
11. řádné jednání rady městské části, konané dne
19. 4. 2016 v 8:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, R. Rejna

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

Z. Wildová, F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, M. Bernardová

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (17)

Zahájení

2 (18)

Polyfunkční dům Zbraslav, Kaškova č. p. 615, Praha - Zbraslav

3 (19)

Zpráva o stavebním řízení "Stavba zdravotnického zařízení v budově Sportovní centrum
Třešňovka - změna stavby před dokončením"

4 (20)

Zpráva o jednáních se ZO ČZS Zbraslav - Kamínka

5 (21)

Lávka pro pěší, k. ú. Radotín

6 (22)

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2379 v k.ú. Zbraslav, ulice Lesáků

7 (23)

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2344/1 v k.ú. Zbraslav, ulice K
Vejvoďáku

8 (24)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v ulici Pod
Špitálem na pozemku parc.č. 92/1 v k.ú. Zbraslav-aktualizace smlouvy

9 (25)

Žádost o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v bytovém domě K Mlíčníku čp.
206, Praha - Zbraslav

10 (26)

Žádost o změnu odběratele u odběrného místa elektrické energie v bytě č. 122/6 v bytovém
domě Zvonařská čp. 898, Praha - Zbraslav

11 (27)

Uzavření smlouvy o dílo za účelem opravy objektu bývalé obecní váhy na Zbraslavském
náměstí

12 (16)

Nabídka pronájmu bytu č. 81 v bytovém domě Lomařská 820, Praha-Zbraslav

13 (28)

Výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Dodávka komunální techniky"

14 (29)

Záměr veřejné zakázky - Revitalizace plochy nábřeží U Malé řeky

15 (30)

Závěrečný účet za rok 2015

16 (31)

Besip Zbraslavské náměstí, Praha - Zbraslav

17 (32)

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru pro ZUŠ Praha Zbraslav

18 (33)

Stanovení prázdninového provozu v MŠ a přerušení provozu v MŠ v roce 2016
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19 (34)

Návrh na vyřazení majetku z evidence Mateřské školy Nad Parkem

20 (35)

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

21 (36)

Koncepce hospodaření s byty ve správě MČ Praha-Zbraslav

22 (37)

Změna tajemníka Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

23 (38)

Žádost o dotaci - celoměstský program podpory projektů v rámci titulu Evropské hlavní
město sportu 2016

24 (39)

Rozpočtové opatření číslo 7/2016 a Rozpočtové opatření číslo 8/2016

25 (41)

Žádost o povolení prodeje textilu

26 (42)

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

27 (43)

Pronájem Divadla Jana Kašky - M. Trnavský

28 (44)

Stanovení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav dne 09.05.2016

29 (46)

Plná moc k projednání návrhu stavby „Modulární kontejnerové stání na separovaný
odpad“

30 (45)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Polyfunkční dům Zbraslav, Kaškova č. p. 615, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě žádost o stanovisko MČ k předložené projektové dokumentaci "Polyfunkční
dům Zbraslav, Kaškova č. p. 615, Praha-Zbraslav". Jedná se o bytový dům s nebytovými
prostory v přízemí a podzemními garážemi. Rada doporučila zastupitelstvu souhlasit s
projektovou dokumentací za podmínky, že investor stavby uzavře s MČ Praha-Zbraslav smlouvu
za účelem provedení stavby - revitalizace veřejných zpevněných ploch.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 151 16

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s předloženou projektovou
dokumentací k územnímu řízení stavby "Polyfunkční dům Zbraslav, Kaškova
č. p. 615, Praha-Zbraslav" za podmínky, že investor stavby uzavře s MČ
Praha Zbraslav smlouvu za účelem provedení stavby – revitalizace veřejných
zpevněných ploch,

II.

pověřuje
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starostku MČ Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením projektové
dokumentace dle bodu I. tohoto usnesení na nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ
Praha–Zbraslav.
3.

Zpráva o stavebním řízení "Stavba zdravotnického zařízení v budově Sportovní centrum
Třešňovka - změna stavby před dokončením"
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada vzala na vědomí zprávu o stavebním řízení "Stavba zdravotnického zařízení v budově
Sportovní centrum Třešňovka - změna stavby před dokončením". Tento bod bude projednáván
na nejbližším zasedání zastupitelstva převážně s ohledem na podstatnou změnu původně
stanoveného programu stavby.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 152 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zprávu o stavebním řízení "Stavba zdravotnického zařízení v budově Sportovní
centrum Třešňovka - změna stavby před dokončením",

II.

pověřuje
zástupce starostky MČ Praha–Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením materiálu
dle bodu I. tohoto usnesení na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha–
Zbraslav.

4.

Zpráva o jednáních se ZO ČZS Zbraslav - Kamínka
Předkladatel: Radek Rejna, Zuzana Vejvodová
Rada vzala na vědomí zprávu o jednáních o Dodatku č. 1 nájemní smlouvy s představiteli ZO
ČZS Zbraslav-Kamínka. Tento bod bude projednáván na zasedání zastupitelstva, které by mělo
zaujmout stanovisko k návrhům na parametry smluvního vztahu, k požadavku na deklaraci
zachování zahrádkářské osady, a k ochraně tohoto území v Metropolitním plánu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 153 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zprávu o jednáních o Dodatku č. 1 nájemní smlouvy s představiteli ZO ČZS
Zbraslav - Kamínka,
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II.

pověřuje
starostku MČ Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením materiálu
dle bodu I. tohoto usnesení na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha–
Zbraslav,

III.

ukládá
OKT informovat ZO ČZS Zbraslav - Kamínka o termínu konání nejbližšího
zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Zbraslav.

5.

Lávka pro pěší, k. ú. Radotín
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila v prosinci loňského roku s předloženou projektovou dokumentací pro vydání
územního rozhodnutí pro stavbu nazvanou "Lávka pro pěší, k. ú. Radotín". Společnost PUDIS,
a. s., která zajišťuje projednání tohoto projektu, požaduje doplnit i souhlas MČ se stavbou na
pozemcích, a tím i se vstupem na tyto pozemky, které jsou v majetku hl. m. Prahy, svěřená
správa MČ Praha-Zbraslav. Rada souhlasila se stavbou na pozemcích uvedených v usnesení, i se
vstupy na tyto pozemky.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 154 16

Rada městské části

I.

souhlasí
se stavbou na pozemcích parc. č. 3265/1, 3264/12, 3265/27, 3264/1 v k. ú.
Zbraslav, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě MČ PrahaZbraslav navrženou v předložené projektové dokumentaci k územnímu
rozhodnutí, zpracované v září 2015 SÚDOP Praha, a tím i se vstupem na tyto
pozemky,

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem "Vyjádření
vlastníka pozemku dotčeného stavbou".

6.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2379 v k.ú. Zbraslav, ulice Lesáků
Předkladatel: Filip Gaspar
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Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ a společností
PREdistribuce, a. s. Na výše uvedeném pozemku je vybudováno podzemní kabelové vedení.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 155 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Zbraslav a
společností PREdistribuce, a. s., IČ: 273 765 16, se sídlem: Svornosti 3199/19a,
150 00 Praha 5, k pozemku parc. č. 2379 v k. ú. Zbraslav, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení,
Termín: 15.5.2016

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

7.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2344/1 v k.ú. Zbraslav, ulice K
Vejvoďáku
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ a společností
PREdistribuce, a. s. Na výše uvedeném pozemku je vybudováno podzemní kabelové vedení.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 156 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Zbraslav a
společností PREdistribuce, a. s., IČ: 273 765 16, se sídlem: Svornosti 3199/19a,
150 00 Praha 5, k pozemku parc. č. 2344/1 v k. ú. Zbraslav, v předloženém znění,

II.

pověřuje
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starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení,
Termín: 15.5.2016

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

8.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v ulici Pod
Špitálem na pozemku parc.č. 92/1 v k.ú. Zbraslav-aktualizace smlouvy
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě mezi MČ a společností AZ Home, s. r. o. Předmětem služebnosti inženýrské sítě je přípojka
kanalizace, plynu, vody a elektro.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 157 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě mezi MČ Praha-Zbraslav a společností AZ Home, s. r. o., IČ: 28374355,
se sídlem: Slovinská 623/23, 101 00 Praha 10, k pozemku parc. č. 92/1 v k. ú.
Zbraslav, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha- Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení,
Termín: 15.5.2016

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

9.

Žádost o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v bytovém domě K Mlíčníku čp.
206, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
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Rada souhlasila s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor se současnou nájemkyní ke
dni 31.7.2016.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 158 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor (půdy) ze dne 2.4.2003 se
současnou nájemkyní v bytovém domě K Mlíčníku čp. 206, Praha–Zbraslav, ke
dni 31.7.2016 na základě žádosti č.j.: 0975/2016/OMH ze dne 11.4.2016,

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

10.

Žádost o změnu odběratele u odběrného místa elektrické energie v bytě č. 122/6 v bytovém
domě Zvonařská čp. 898, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s převedením odběrného místa v bytovém domě Zvonařská čp. 898 a s
uzavřením smlouvy na odběr elektrické energie s Pražskou energetikou, a. s. Nájemkyně předala
byt MČ, a tudíž bude odběrným místem MČ.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 159 16

Rada městské části

I.

souhlasí
a)

s převedením odběrného místa - byt č. 122/6 v bytovém domě Zvonařská čp. 898,
Praha–Zbraslav na MČ Praha-Zbraslav, a uzavřením smlouvy na odběr elektrické
energie s Pražskou energetikou, a. s., se sídlem: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha
10 – Vršovice, IČ: 601 939 13, na základě žádosti o změnu v předloženém znění,
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b)

II.

s udělením plné moci Ing. Petru Jamburovi k jednání a uzavření Smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny k bytu č. 122/6 v bytovém domě
Zvonařská čp. 898, Praha – Zbraslav,

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
žádosti o změnu - převedení odběrného místa a plné moci dle bodu II. tohoto
usnesení,

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

11.

Uzavření smlouvy o dílo za účelem opravy objektu bývalé obecní váhy na Zbraslavském
náměstí
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo se společností AXIOM REAL, spol. s r. o.
Zmiňovaná společnost odstraní z objektu bývalé obecní váhy na Zbraslavském náměstí stávající
graffiti nápisy, provede zednické opravy omítek a soklu, oplach, odmaštění fasády a provedení
nového barevného nátěru.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 160 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo, poskytování prací a služeb, za účelem opravy
objektu na pozemku parc. č. 32 v k. ú. Zbraslav, se společností AXIOM REAL,
spol. s r. o., IČ: 256 45 510, se sídlem: Kolovratská 4/100, 100 00 Praha 10, v
předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
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OMH zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

12.

Nabídka pronájmu bytu č. 81 v bytovém domě Lomařská 820, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila se zveřejněním nabídky na uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného

bytu v Lomařské čp. 820. Jedná se o byt o velikosti 2+1, o celkové výměře 65,36 m2, který se
nachází v 2. nadzemním podlaží. Byt byl během nedávné doby kompletně zrekonstruován a
bude nabídnut k pronájmu formou soutěže.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 161 16

Rada městské části

I.

souhlasí
se zveřejněním nabídky na uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného
bytu č. 81 v bytovém domě Lomařská 820, Praha-Zbraslav, na dobu neurčitou, v
předloženém znění,

II.

ukládá
OKT zveřejnit nabídku pronájmu dle bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
OMH předložit RMČ vyhodnocení doručených nabídek dle bodu I. tohoto
usnesení a návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu.

13.

Výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Dodávka komunální techniky"
Předkladatel: Radek Rejna
Rada schválila text výzvy a vyhlásila výzvu na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
"Dodávka komunální techniky". Cílem je pořízení techniky, která zajistí zimní údržbu chodníků
I. okruhu, letní čištění všech chodníků ve správě MČ, sběr odpadků a psích exkrementů, seč
zanedbaných a obtížně dostupných pozemků.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 162 16

Rada městské části

I.

schvaluje
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text výzvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka komunální
techniky“, v předloženém znění,

II.

vyhlašuje
výzvu dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka komunální
techniky",

III.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, S 02/2016
ze dne 6.4.2016 oslovení následujících dodavatelů:
1. Jiří Křapáček J+A, Dobřejovická 438, 252 43 Průhonice, IČ: 13264915,
2. Strom Praha, Lohenická 607, 190 17 Praha 9, IČ: 25751069,
3. Nobur, s. r. o., Průmyslová 1515/14,102 00 Praha-Hostivař, IČ: 25069985,

IV.

ukládá
OMH a OKT provést potřebné administrativní kroky.
Termín: 20.4.2016

14.

Záměr veřejné zakázky - Revitalizace plochy nábřeží U Malé řeky
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě Záměr veřejné zakázky na stavení práce - Revitalizace plochy nábřeží
U Malé řeky společnosti PV Rekultivace, s. r. o. V souladu s pravidly pro zadávání zakázek
malého rozsahu provedl OMH dle kategorie zakázky III. oslovení 3 dodavatelů. Zakázka je
zadána v souladu se schválenou investiční akcí pro rok 2016. Rada tento záměr schválila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 163 16

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu R 04/2016
ze dne 6.4.2016, Záměr zadání veřejné zakázky na stavební práce - Revitalizace
plochy nábřeží U Malé řeky společnosti PV Rekultivace, s. r. o., Pod Svahem
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768/9, 147 00 Praha 4 - Braník, IČ: 257 15 607, v celkové ceně 432.212 Kč včetně
DPH,

II.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.
Termín: 20.4.2016

15.

Závěrečný účet za rok 2015
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Rada souhlasila s předloženým návrhem Závěrečného účtu MČ Praha-Zbraslav za rok 2015 a
doporučuje zastupitelstvu schválit Závěrečný účet.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 164 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženým návrhem Závěrečného účtu MČ Praha–Zbraslav za rok 2015,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav v souladu s § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schválit Závěrečný účet MČ Praha–
Zbraslav za rok 2015, a to bez výhrad,

III.

pověřuje
zástupce starostky Městské části Praha–Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením
Závěrečného účtu za rok 2015 na nejbližší zasedání Zastupitelstva Městské části
Praha–Zbraslav.

16.

Besip Zbraslavské náměstí, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Radek Rejna
OMH předložil radě dokumentaci pro vydání stavebního povolení dočasné stavby nazvané
"Besip Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav". Projektová dokumentace řeší bezpečnost
přechodů na Zbraslavském náměstí. Navržené úpravy mají charakter dočasné stavby z důvodu
připravovaného projektu rekonstrukce Zbraslavského náměstí. Rada souhlasila s předloženou
projektovou dokumentací.
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souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 165 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení dočasné stavby
nazvané "Besip Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav" řešící stavební úpravy
přechodů pro chodce na Zbraslavském náměstí,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
Plné moci k projednání navržených stavebních úprav dle bodu I. tohoto usnesení
s příslušným orgánem státní památkové péče pro společnost Sinpps, s. r. o.,
Dvorecká 2, 147 00 Praha 4, IČ 62584332, zapsané v OR Praha oddíl C, vložka
33665,

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.
Termín: 22.4.2016

17.

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru pro ZUŠ Praha Zbraslav
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Rada souhlasila s přijetím účelového finančního daru ve výši 3.000 Kč pro Základní uměleckou
školu Praha-Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 166 16

Rada městské části

I.

souhlasí
ve smyslu § 37b odst. 1) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, s přijetím účelového finančního daru ve výši
3.000 Kč, od soukromého dárce příspěvkovou organizací Základní umělecká škola
Praha-Zbraslav, IČ: 673 63 237, na základě žádosti ze dne 30.03.2016,
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II.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení.

18.

Stanovení prázdninového provozu v MŠ a přerušení provozu v MŠ v roce 2016
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Rada souhlasila s omezením provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha-Zbraslav v
průběhu letních prázdnin.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 167 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s omezením provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha- Zbraslav v průběhu
prázdnin, v měsíci červenci a srpnu 2016 v tomto rozsahu:
Mateřská škola Nad Parkem: od 07.07.2016 do 31.07.2016
pro děti z mateřské školy Nad Parkem a mateřské školy Matjuchinova,
Mateřská škola Matjuchinova: od 01.08.2016 do 26.08.2016
pro děti z mateřské školy Nad Parkem a mateřské školy Matjuchinova,

II.

souhlasí
a)

s přerušením provozu v Mateřské škole Nad Parkem
z organizačních a technických důvodů dne 04.07.2016,

b)

s přerušením provozu v Mateřské škole Nad Parkem a Mateřské škole
Matjuchinova
z organizačních a technických důvodů od 29.08.2016. do 31.08.2016,

c)

s přerušením provozu v Mateřské škole Nad Parkem a Mateřské škole
Matjuchinova
z organizačních a technických důvodů dne 18.11.2016,
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d)

19.

s přerušením provozu v Mateřské škole Nad Parkem a Mateřské škole
Matjuchinova
z organizačních a technických důvodů od 26.10.2016 do 27.10.2016 a od
21.12.2016 do 31.12.2016.

Návrh na vyřazení majetku z evidence Mateřské školy Nad Parkem
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Rada souhlasila s vyřazením nadbytečného a neupotřebitelného majetku z majetkové evidence
Mateřské školy Nad Parkem.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 168 16

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu s § 27, odst. 6 zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, s vyřazením majetku v celkové pořizovací ceně
109.432,11 Kč z majetkové evidence MŠ Nad Parkem, na základě žádosti
ředitelky Mateřské školy Nad Parkem, IČ: 700 98 093,

II.

ukládá
OKT informovat ředitelku MŠ o usnesení RMČ.

20.

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada stanovila Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 169 16

Rada městské části

I.

ruší
Směrnici - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností S14/2012
schválená usnesením R 7 48 12 ze dne 22.2.2012,

II.

stanovuje
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v souladu s § 94 odst. 1) a § 68 odst. 2 písm. e), zákona číslo 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze, v platném znění, Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a
stížností, v předloženém znění, které je přílohou tohoto usnesení,

III.

ukládá
OKT zajistit realizaci tohoto usnesení.

21.

Koncepce hospodaření s byty ve správě MČ Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s návrhem Koncepce hospodaření s byty ve správě MČ Praha-Zbraslav.
Koncepce obsahuje popis současného stavu majetku bytového fondu a jeho využití. Koncepce
mění kategorizaci bytů, která v současné době neodpovídá technickému stavu bytů, ani současné
legislativě. V rámci koncepce je navržena kategorie bytů potenciálně určených k prodeji v
případě zajištění finančních prostředků na další investice, převážně v oblasti školství a sociální
politiky. Rada doporučuje zastupitelstvu koncepci schválit.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 170 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s návrhem Koncepce hospodaření s byty ve vlastnictví hl. města Prahy svěřených
do správy MČ Praha–Zbraslav, v předloženém znění,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit Koncepci hospodaření s byty
ve vlastnictví hl. města Prahy svěřených do správy MČ Praha–Zbraslav, v
předloženém znění,

III.

pověřuje
zástupce starostky MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložit návrh
Koncepce hospodaření s byty ve vlastnictví hl. města Prahy svěřených do správy
MČ Praha–Zbraslav na příštím zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

22.

Změna tajemníka Komise zdravotní, sociální a pro DsPS
Předkladatel: Michaela Bernardová, Mgr. Hana Haubertová
Rada jmenovala paní T. Skokovou, tajemnicí Komise zdravotní, sociální a pro DsPS.
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souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 171 16

Rada městské části

I.

odvolává
Ing. Barboru Jelínkovou z pozice tajemnice Komise zdravotní, sociální a pro
DsPS, v souladu s § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

II.

jmenuje
paní Taťjanu Skokovou, tajemnicí Komise zdravotní, sociální a pro DsPS, v
souladu s § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

III.

ukládá
OSV informovat členy příslušné komise o usnesení RMČ.

23.

Žádost o dotaci - celoměstský program podpory projektů v rámci titulu Evropské hlavní
město sportu 2016
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s pořádáním sportovního dne ve Zbraslavi a dále souhlasila s podáním žádosti
o podporu do Celoměstského programu podpory projektů v rámci titulu Evropské hlavní město
sportu 2016.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 172 16

Rada městské části

I.

souhlasí
a)

s pořádáním sportovního dne ve Zbraslavi o celkových rozpočtových nákladech ve
výši 170.000 Kč,

b)

s podáním žádosti o podporu do Celoměstského programu podpory projektů v
rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016, vyhlášené Radou hl. m. Prahy
dne 20.10.2015 a spolufinancováním tohoto projektu ve výši minimálně 40%
celkových nákladů,
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II.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní kroky.

24.

Rozpočtové opatření číslo 7/2016 a Rozpočtové opatření číslo 8/2016
Předkladatel: Filip Gaspar, Mgr. Hana Haubertová
Rada schválila dvě rozpočtová opatření. Jedná se o zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční
dotaci na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Dále o účelovou neinvestiční dotaci
pro oblast prevence ve školách, na mzdové náklady asistentů pedagoga.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 173 16

Rada městské části

I.

schvaluje
Rozpočtové opatření číslo 7/2016 a Rozpočtové opatření číslo 8/2016, která jsou
přílohou tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

25.

Žádost o povolení prodeje textilu
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Rada neschválila povolení prodeje textilu na Zbraslavském náměstí.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 174 16

Rada městské části

I.

neschvaluje
zábor veřejného prostranství za účelem prodejem lůžkovin na základě žádosti čj.
0981/2016 ze dne 11.04.2016,

II.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.

26.

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

17

Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s přidělením místa v urnovém háji.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 175 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s přidělením místa v urnovém háji na základě žádosti č. j. 0950/2016/OMH ze dne
8.4.2016,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.

27.

Pronájem Divadla Jana Kašky - M. Trnavský
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová
Rada souhlasila s pronájmem Divadla Jana Kašky Divadelní společnosti Frída v době od 2.5. do
22.5.2016.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 176 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s pronájmem Divadla J. Kašky MgA. Martinu Trnavskému v období od 2.5. do
22.5.2016,

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

IV.

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

28.

Stanovení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav dne 09.05.2016
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada stanovila program na 11. zasedání ZMČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 177 16

Rada městské části

I.

stanovuje
v souladu § 64 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném
znění, program jednání Zastupitelstva městské části Praha–Zbraslav, dne
09.05.2016, v předloženém znění,

II.

ukládá
OKT zajistit plnění tohoto usnesení.

29.

Plná moc k projednání návrhu stavby „Modulární kontejnerové stání na separovaný
odpad“
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada níže uvedeným usnesením pověřila paní starostku podpisem Plné moci pro pana T. Typla,
který bude s dotčenými orgány státní správy jednat o umístění stavby "Modulární kontejnerové
stání na separovaný odpad".
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 178 16

Rada městské části

pověřuje
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starostku Městské části Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Plné
moci pro pana Tomáše Typla k projednání návrhu stavby „Modulární kontejnerové
stání na separovaný odpad“ na pozemku p. č. 2884/20, k. ú. Zbraslav s dotčenými
orgány státní správy, správci a vlastníky sítí včetně podepsání příslušných žádostí,
v předloženém znění.
30.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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