Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
10. řádné jednání rady městské části, konané dne
27. 3. 2013 v 16:00 hod.
Přítomni:

A. Háněl, A. Klímová, T. Verner, F. Toušek

Dále přítomni:

P. Synek

Hosté:
Omluvení:

S. Hasenkopfová

Ověřovatelé:

A. Klímová, T. Verner

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (18)

Zahájení, kontrola zápisu

2 (19)

Sejmutý záměr úplatně převést pozemek parc.č. 1013/7 v k.ú. Zbraslav

3 (20)

Žádost o umístění DTS na pozemku č.parc. 142 v ul. Žitavského, k.ú. Zbralav

4 (17)

Pronájem volného bytu č. 37 v bytovém domě El. Přemyslovny 437

5 (21)

Žádost o změnu příjmení v nájemní smlouvě - byt č. 31, Lomařská 386

6 (22)

Revokace usnesení R 8 72 13 - poptávka trhy

7 (23)

Žádost o povolení hostování cirkusu

8 (24)

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám.

9 (25)

Dětské Jesle Zbraslav- dar NTB včetně Office 2010

10 (26)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, kontrola zápisu

2.

Sejmutý záměr úplatně převést pozemek parc.č. 1013/7 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek
Na vyvěšený záměr úplatně převést pozemek parc. č. 1013/7 o výměře 24 m2, se přihlásil jediný
zájemce - Stavební bytové družstvo STAVEG. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s
úplatným převodem a doporučuje ZMČ Praha-Zbraslav také souhlasit.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 83 13

Rada městské části

I.

souhlasí

1

s úplatným převodem pozemku parc. č. 1013/7 o výměře 24 m² v k. ú. Zbraslav,
za cenu dle cenové mapy 3100 Kč/m², ve prospěch Stavebního bytového družstva
STAVEG

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s úplatným převodem pozemku parc.
č. 1013/7 o výměře 24 m² v k. ú. Zbraslav, za cenu dle cenové mapy 3100 Kč/m²,
ve prospěch Stavebního bytového družstva STAVEG.

3.

Žádost o umístění DTS na pozemku č.parc. 142 v ul. Žitavského, k.ú. Zbralav
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav projednala materiál ve věci umístění nové distribuční
transformační stanice v prostoru městské zahrady v ulici Žitavského. Rada nesouhlasila s
umístěním na tomto pozemku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 84 13

Rada městské části

I.

neschvaluje
umístění nové distribuční transformační stanice na pozemku č. parc. 142, k. ú.
Zbraslav

II.

ukládá
KS odpovědět žadateli.
Termín: 29.3.2013

4.

Pronájem volného bytu č. 37 v bytovém domě El. Přemyslovny 437
Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila vyvěšení záměru pronájmu bytu v bytovém domě
El. Přemyslovny 437 obálkovou metodou. Minimální nájemné za první měsíc nájmu 75.000 Kč,
nájemné od druhého měsíce bude stanoveno jako regulované. Byt 2+1, o velikosti 49 m2, je ve
výborném stavu.

souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 85 13

Rada městské části

2

I.

bere na vědomí
že na vyvěšený záměr pronajmout volný byt č. 37 v ulici El. Přemyslovny 437
obálkovou metodou za minimální nájemné za první měsíc nájmu 120.000 Kč,
nájemné od druhého měsíce bude stanoveno jako regulované dle zákona č.
107/2006 Sb., se žádný žadatel nepřihlásil

II.

schvaluje
záměr pronájmu volného bytu č. 37 v ulici El. Přemyslovny 437 obálkovou
metodou za minimální nájemné za první měsíc nájmu 75.000 Kč, na dobu
neurčitou, nájemné od druhého měsíce bude stanoveno jako regulované dle zákona
č. 107/2006 Sb.

III.

ukládá
KS vyvěsit záměr a podmínky pronájmu bytu č. 37 v ulici El. Přemyslovny 437.

5.

Žádost o změnu příjmení v nájemní smlouvě - byt č. 31, Lomařská 386
Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila změnu osobních údajů v nájemní smlouvě z
důvodu změny příjmení.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 86 13

Rada městské části

I.

II.

schvaluje
a)

změnu osobních údajů na nájemní smlouvě - příjmení u nájemkyně bytu č. 31 v
bytovém domě Lomařská 386

b)

vznik společného nájmu bytu oběma manželům k bytu č. 31 v bytovém domě
Lomařská 386

ukládá
a)

KS informovat nájemkyni
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6.

b)

starostovi podepsat dodatek k nájemní smlouvě

c)

OMH zajistit realizaci tohoto usnesení.

Revokace usnesení R 8 72 13 - poptávka trhy
Předkladatel: Aleš Háněl
Rada Městské části Praha-Zbraslav revokovala výše uvedené usnesení. Agentura Duell, která
byla vybrána v poptávkovém řízení jako provozovatel farmářských trhů v roce 2013, v průběhu
jednání o smlouvě od své nabídky odstoupila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 87 13

Rada městské části

revokuje
Usnesení R 8 72 13 ze dne 13.3.2013.
7.

Žádost o povolení hostování cirkusu
Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav neschválila hostování cirkusu Prince ve Zbraslavi v měsíci
dubnu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 88 13

Rada městské části

I.

neschvaluje
hostování cirkusu Prince ve dnech 10.4.-14.4.2013 na pozemku par. č. 2909/1,
velikost záboru 800 m2

II.

ukládá
KS informovat žadatele.
Termín: 2.4.2013

8.

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám.
Předkladatel: Ivana Kohoutová
Na vyvěšený záměr o pronájmu tržního místa na Zbraslavském náměstí se přihlásil pan Koucký,
prodejce ovoce a zeleniny. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s povolením prodeje od
20.5.2013 do 30.6.2013 (po-pá).
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 10 89 13

Rada městské části

I.

bere na vědomí
přihlášení pana Miroslava Kouckého na vyvěšený záměr o pronájmu tržního místa
o velikosti 6 m2 na Zbraslavském nám.

II.

souhlasí
s povolením prodeje ovoce a zeleniny pro pana Miroslava Kouckého od 20.5.2013
do 30.6.2013 (po-pá) na stánku o velikosti 6 m2 na Zbraslavském nám.

III.

stanovuje
cenu za pronájem místa 40 Kč/m2/den

IV.

ukládá
KS informovat žadatele.
Termín: 2.4.2013

9.

Dětské Jesle Zbraslav- dar NTB včetně Office 2010
Předkladatel: Aleš Háněl
Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s převodem notebooku pro Jesle, o.p.s. Majetek
byl zařazen do evidence městské části. Dosud nemohl být jeslím převeden z důvodu probíhající
inventarizace majetku městské části.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 90 13

Rada městské části

I.

souhlasí
s převodem majetku vedeného na účtu DDHM 0280001 pod inventárním
číslem MČ 560000003229, pod názvem NTB Lenovo, výr. č. EAN code
0887037224025 v ceně 14.145,60 Kč a majetku vedeného na účtu DDNM
0180001 pod inventárním číslem MČ5600003236, s názvem Office Home and
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Business 2010 v ceně 5.286 Kč na Jesle Zbraslav o.p.s. zastoupené ředitelkou paní
Štolovou

II.

ukládá
starostovi podepsat Darovací smlouvu.
Termín: 15.4.2013

10.

Různé
Rada Městské části Praha-Zbraslav obdržela vnitřní sdělení od paní Krejčové, vedoucí
Správního odboru, ve kterém paní Krejčová žádá radu, aby se vyjádřila k žádosti Ing. Sekyry
o zrušení exekučního příkazu. Rada se shodla na tom, že jí nepřísluší zaujímat stanoviska k
výkonu státní správy.

Tomáš Verner

MUDr. Alexandra Klímová
místostarostka MČ Praha - Zbraslav
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