Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
9. řádné jednání rady městské části, konané dne
14. 3. 2012 v 16:00 hod.
Přítomni:

A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová, F. Toušek

Dále přítomni:

P. Synek

Hosté:
Omluvení:

T. Verner

Ověřovatelé:

A. Háněl, F. Toušek

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení, kontrola zápisu

2 (2)

Nabídka odprodeje pozemků parc.č. 1373/29, 1373/30, 1373/32 vše v k.ú. Zbraslav

3 (3)

Žádost o prodloužení nájmu pozemku parc.č. 1314/78 v k.ú. Zbraslav

4 (4)

Rekonstrukce části objektu Žabovřeská 1227 - policejní služebna

5 (5)

Souhlas se stavebními úpravami bytu č. 41/3 v bytovém domě El. Přemyslovny 437

6 (6)

Zvýšení rozpočtu - knihovna

7 (7)

Přidělení grantů MČ – 1. kolo 2012

8 (8)

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám.

9 (9)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, kontrola zápisu

2.

Nabídka odprodeje pozemků parc.č. 1373/29, 1373/30, 1373/32 vše v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek
Na MČ Praha - Zbraslav se obrátili vlastníci výše uvedených pozemků s nabídkou jejich
odprodeje. Pozemky jsou souběžné s ulicí E. Přemyslovny a s ulicí Nezvalova. Je na nich pás
veřejného chodníku a pás zeleně. O chodník se MČ stará. Po projednání Majetkovou, bytovou a
hospodářskou komisí a jejich hodnocení, Rada Městské části Praha - Zbraslav nesouhlasí s jejich
odkoupením.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 63 12

Rada městské části

I.

nesouhlasí

1

s odkupem pozemků parc. č. 1373/29, 1373/30, 1373/32 vše v k. ú. Zbraslav

II.

ukládá
KS informovat žadatele.
Termín: 20.3.2012

3.

Žádost o prodloužení nájmu pozemku parc.č. 1314/78 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová
Rada Městské části Praha - Zbraslav projednala žádost, ve které pan Hála žádá o prodloužení
nájmu pozemku parc. č. 1314/78, na kterém provozuje placené hlídané parkoviště. Rada Městské
části Praha - Zbraslav vyvěšuje záměr pronájmu pozemku za stejných podmínek o 1 rok.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 64 12

Rada městské části

I.

bere na vědomí
žádost D.A.N.Security zastoupené pane Danielem Hálou o prodloužení nájmu
pozemku parc. č. 1314/78 v k. ú. Zbraslav

II.

ukládá
KS vyvěsit sdělení záměru pronájmu pozemku za stejných podmínek o 1 rok.
Termín: 16.3.2012

4.

Rekonstrukce části objektu Žabovřeská 1227 - policejní služebna
Předkladatel: Aleš Háněl
Na základě doporučení hodnotící komise, která vybírala dodavatele prací na akci: "Rekonstrukce
části objektu Žabovřeská 1227 - policejní služebna", Rada Městské části Praha - Zbraslav
souhlasila s jejím výběrem - firmou XEDOS, s. r. o.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 65 12

Rada městské části

I.

bere na vědomí
protokol o otevírání obálek a zprávu hodnotící komise
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II.

rozhoduje
o vyloučení 3 uchazečů dle protokolu o otevírání obálek a zprávy hodnotící
komise pro neúplnost dokladů dle zadávacích podmínek

III.

souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na Rekonstrukci části objektu Žabovřeská 1227 policejní služebna ve výši 1.048.200,- Kč včetně DPH, se společností XEDOS, s.
r. o., Bělěhradská 1402/47, Praha 2, PSČ 120 00

IV.

ukládá
a)

OMH provést potřebné administrativní kroky

b)

starostovi podepsat smlouvu.
Termín: 23. 3. 201

5.

Souhlas se stavebními úpravami bytu č. 41/3 v bytovém domě El. Přemyslovny 437
Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová
Paní Müllerová, nájemnice bytového domu v ul. El. Přemyslovny, požádala Radu Městské
části Praha - Zbraslav o odsouhlasení stavebních úprav - rekonstrukce koupelny. Rada Městské
části Praha - Zbraslav souhlasila s úpravami s tím, že se Městská část Praha - Zbraslav nebude
finančně podílet na rekonstrukci.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 66 12

Rada městské části

I.

souhlasí
se stavebními úpravami bytu č. 41/3 v bytovém domě El. Přemyslovny 437, které
jsou uvedeny v příloze č. 1

II.

rozhoduje
že Městská část Praha - Zbraslav se nebude finančně podílet na stavebních
úpravách bytu č. 41/3, a to ani po případném ukončení nájmu bytu
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III.

ukládá
KS informovat nájemkyni bytu č. 41/3.
Termín: 19.3.2012

6.

Zvýšení rozpočtu - knihovna
Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová
Rada Městské části Praha - Zbraslav odsouhlasila zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční
dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na knihy pro Místní knihovnu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 67 12

Rada městské části

souhlasí
se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 49.600 Kč z rozpočtu
hl. m. Prahy na knihy pro Místní knihovnu. Příjem dotace bude zaúčtován v
příjmech na položku 4121, výdaje na OdPa 3314 činnosti knihovnické položka
5136 knihy.
7.

Přidělení grantů MČ – 1. kolo 2012
Předkladatel: Aleš Háněl, Filip Toušek
Dne 31. 1. 2012 bylo uzavřeno přijímání žádostí pro 1. kolo letošního grantového řízení MČ
Praha - Zbraslav v oblasti volného času, umění a kultury. Grantová komise se následně sešla,
vyhodnotila podané žádosti. Na základě doporučení grantové komise Rada Městské části Praha Zbraslav souhlasila s rozdělením grantů dle níže uvedeného usnesení.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 68 12

Rada městské části

I.

souhlasí
s rozdělením grantů v 1. kole grantového řízení 2012 na podporu jednorázových
sportovních,kulturních a společenských akcí takto:
Divadelní workshop (Černé divadlo JS s.r.o.): 5.000,Zbraslavská osma 28.ročník (Vladimír Dvořák): 30.000,Táta to dá aneb Železný muž (RC Pexeso): 6.000,Pohádkový les (RC Pexeso): 7.500,Závody světlušek a vlčat (Junák – Uragan): 8.000,-
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zbraSlavík (Dagmar Kobylková): 30.000,Zbraslavský žebříček 2012 (Sokol Zbraslav- KAT): 13.000,Zájezd pro seniory (ASČR – KLAS): 16.500,Spol. odpoledne pro seniory (ASČR – KLAS): 3.500,Slavnost slunce (ASČR – KLAS) 0
29. r. jízdy histor. velocipedů (Veteran bicycle club Zbraslav): 20.000,Zbraslav Open XXXV. ročník (Josef Augusta): 2.000,Čtyřhra pro radost III. ročník (Josef Augusta): 2.000,Dětské rybářské závody (Český rybářský svaz MO): 10.000,-

II.

ukládá
OKV připravit darovací smlouvy.

8.

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám.
Předkladatel: Pavel Synek, Ivana Kohoutová
Na základě žádosti pana Vondrušky, Rada Městské části Praha - Zbraslav souhlasila s prodejem
ovoce a zeleniny na Zbraslavském nám. na jeden měsíc, a to vždy v pondělí a v pátek.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 69 12

Rada městské části

I.

souhlasí
s povolením prodeje na Zbraslavském nám. pro pana Vondrušku na 2 stáncích o
velikosti 2 m2 a 3 m2 v pondělí a v pátek od 19. 3. do 20. 4. 2012

II.

stanovuje
cenu za pronájem místa 40 Kč/m2/den

III.

ukládá
KS informovat žadatele na kontaktní adresu - e-mail.
Termín: 16.3.2012

9.

Různé
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Rada Městské části Praha - Zbraslav souhlasila s převzetím sponzorského daru od pí Evy Curry
a prof. Josefa Bartoň-Dobenín. Částka 125.000,-- Kč bude použita na rozvoj kulturního života,
vzdělávání a ochranu životního prostředí MČ Praha - Zbraslav a částka 125.000,-- Kč se použije
pro zlepšení podmínek práce členů Městské policie tamtéž.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 70 12

Rada městské části

I.

souhlasí
s převzetím sponzorského daru MČ Praha - Zbraslav ve výši 250.000,-- Kč od
paní Eva Curry a prof. Josefa Bartoň-Dobenín

II.

pověřuje
starostu podepsat darovací smlouvu.

Filip Toušek

Ing. Aleš Háněl, MBA
starosta MČ Praha - Zbraslav
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