Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
28. řádné jednání rady městské části, konané dne
17. 9. 2012 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

P. Synek

Hosté:
Omluvení:

T. Verner

Ověřovatelé:

A. Háněl, A. Klímová

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (14)

Zahájení, kontrola zápisu

2 (15)

Optické připojení lokality A5VYT na optickou síť PRAGONET, Praha 5 - Zbraslav změna

3 (16)

Výpověď z nájmu bytu č. 34/3 v bytovém domě Lomařská 387

4 (17)

Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

5 (18)

Vrácená daň z příjmu - změna návrhu rozdělení daně

6 (19)

Souhlas s převzetím sponzorského daru - ZUŠ

7 (20)

Prominutí poplatků za zápisné

8 (21)

Jmenování zástupců zřizovatele ZŠ Vl. Vančury do Školské rady

9 (22)

Slavnosti Elišky Přemyslovny 2012

10 (23)

Žádost o povolení hostování cirkusu

11 (24)

Žádost o povolení hostování cirkusu

12 (25)

Žádost pana Kasala o zábor prostranství na Zbraslavském nám. pro předvolební akci
SDSN

13 (26)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, kontrola zápisu

2.

Optické připojení lokality A5VYT na optickou síť PRAGONET, Praha 5 - Zbraslav změna
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s optickým připojením lokality A5VYT na
optickou síť PRAGONET. Jedná se o liniovou telekomunikační stavbu spočívající zejména v

1

provedení pokládky ochranných HDPE trubek, umístění kabelových komor a následné instalace
optického kabelu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 234 12

Rada městské části

I.

schvaluje
předloženou dokumentaci za předpokladu splnění následujících podmínek:

II.

1.

povrchy v zeleni budou uvedeny do původního stavu a zpět ozeleněny

2.

v místě křížení vedení trasy s komunikací K Výtopně budou práce provedeny
protlakem

ukládá
KS odpovědět žadateli.
Termín: 19.9.12

3.

Výpověď z nájmu bytu č. 34/3 v bytovém domě Lomařská 387
Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová
Paní Eva Mejstříková podala výpověď z nájmu v bytovém domě Lomařská 387. Požádala si o
dřívější ukočení nájemního vztahu - 30.9.2012. Dále si požádala o odpuštění poplatku z prodlení
z dlužného nájemného. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s dřívějším ukončením
nájemního vztahu, ale nesouhlasila s odpouštěním poplatku z prodlení.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 235 12

Rada městské části

I.

bere na vědomí
výpověď nájemnice z nájmu bytu č. 34/3 o velikosti 2+1 o celkové výměře 73,85
m2 v bytovém domě Lomařská 387

II.

souhlasí
s ukončením nájemného vztahu před uplynutím zákonné výpovědní lhůty 30.9.2012
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III.

nesouhlasí
s odpuštěním poplatku z prodlení z dlužného nájemného

IV.

ukládá
nájemnici bytu č. 34/3 uhradit poplatek z prodlení z dlužného nájemného a
doložení dokladů o zaplacení nájemného za měsíce srpen a září 2012 - do
27.9.2012

V.

ukládá
a)

KS informovat nájemnici

b)

starostovi podepsat dohodu o ukončení nájemní smlouvy

c)

OMH zajistit realizaci tohoto usnesení.
Termín: 30.9.2012

4.

Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu
Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek
V srpnu letošního roku podala paní Monika Břeňová žádost o uzavření nájemní smlouvy k
obecnímu bytu. Po projednání a souhlasu Komise majetkové, bytové a hospodářské, Rada
Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s paní Břeňovou.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 236 12

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zápis Komise majetkové, bytové a hospodářské ze dne 10.9.2012

II.

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 129/5 v ulici Žofie Podlipské 904 s
paní Monikou Břeňovou

III.

ukládá
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a)

KS informovat žadatelku
Termín: ihned

b)
5.

OMH zajistit realizaci tohoto usnesení.

Vrácená daň z příjmu - změna návrhu rozdělení daně
Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová
Na základě doporučení Finančního výboru se upravuje rozdělení vrácené daně a tím i usnesení,
které bude předloženo na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav. Rada Městské
části Praha-Zbraslav souhlasila s tímto návrhem.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 28 237 12

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zápis z jednání Finančního výboru

II.

souhlasí
s doporučením finančního výboru na změny v návrhu na rozdělení daně z příjmu

III.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha - Zbraslav souhlasit se změněným návrhem usnesení.

6.

Souhlas s převzetím sponzorského daru - ZUŠ
Předkladatel: Aleš Háněl, Ivana Kohoutová
Paní Martina Šťáhlavská předala sponzorský dar v hodnotě 2.000 Kč Základní umělecké škole
ve Zbraslavi. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s jeho přijmutím.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 238 12

Rada městské části

I.

souhlasí
s převzetím sponzorského daru pro ZUŠ Opata Konráda v hodnotě 2.000 Kč od
paní Martiny Šťahlavské
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II.

ukládá
KS provést administrativní kroky.
Termín: 24.9.2012

7.

Prominutí poplatků za zápisné
Předkladatel: Aleš Háněl, Ivana Kohoutová
V rámci celostátní akce "Týden knihoven", která proběhne ve dnech 1.-7.10.2012, požádala
místní knihovna o souhlas s prominutím poplatků za zápisné pro každého nového čtenáře. Rada
Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s prominutím poplatku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 239 12

Rada městské části

souhlasí
v rámci akce „Týden knihoven“, která proběhne ve dnech 1. - 7.10.2012 s
prominutím poplatků za zápisné pro nové čtenáře knihovny.
8.

Jmenování zástupců zřizovatele ZŠ Vl. Vančury do Školské rady
Předkladatel: Aleš Háněl, Ivana Kohoutová
Z důvodu skončení funkčního období členů školské rady, je zapotřebí jmenovát členy na další
funční období. Rada Městské části Praha-Zbraslav jmenovala za zástupce zřizovatela Ing. Aleš
Háněla, MBA a Mgr. et Mgr. Soňu Hasenkopfovou.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 240 12

Rada městské části

I.

jmenuje
Ing. Aleše Háněla a Mgr. et Mgr. Soňu Hasenkopfovou do Školské rady jako
zástupce zřizovatele Základní školy Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav,
Hauptova 591

II.

ukládá
KS oznámit jmenování jmenovaným a Školské radě ZŠ Vladislava Vančury.
Termín: 24.9.2012
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9.

Slavnosti Elišky Přemyslovny 2012
Rada Městské části Praha-Zbraslav odsouhlasila navržený termín Slavností Elišky Přemyslovny
na rok 2012, a to 4.-7.října 2012 a souhlasila s navrženým programem.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 241 12

Rada městské části

I.

souhlasí
a)

s navrženým termínem Slavností Elišky Přemyslovny na rok 2012, a to 4. – 7.
října 2012 a s navrženým programem

b)

na základě oslovení tří agentur s výběrem agentury Pranýř zajišťující program
Slavností Elišky Přemyslovny 2012 a ukládá starostovi podepsat smlouvu s
agenturou Pranýř

II.

pověřuje
organizací Slavností Elišky Přemyslovny na rok 2012 zastupitele MČ Filipa
Gaspara.

10.

Žádost o povolení hostování cirkusu
Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav neschválila hostování cirkusu Circo Prince pana Lagrona ve
dnech 19.9.-21.9.2012.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 242 12

Rada městské části

I.

neschvaluje
hostování cirkusu Circo Prince pana Lagrona ve dnech 19.9. - 21.9.2012

II.

ukládá
KS informovat žadatele.
Termín: 13.9.2012

11.

Žádost o povolení hostování cirkusu

6

Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila hostování cirkusu Bernes ve dnech 15.-21.10.2012.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 243 12

Rada městské části

I.

schvaluje
hostování cirkusu Bernes pana V. Berouska ve dnech 15.10. - 21.10.2012 na
pozemku par. č. 2909/1, velikost záboru 500 m2

II.

stanovuje
a) vratnou kauci na úklid pozemku Kč 10.000,b) reprodukovaná hudba bude v provozu nejdříve od 9.00 h a nejdéle do 19.00 h
c) cenu za pronájem místa Kč 0/m2/den s tím, že bude umožněn zdarma vstup
dětem z dětského domova

III.

ukládá
KS informovat žadatele telefonicky nebo e-mailem a zaslat oznámení o možnosti
návštěvy do dětského domova.
Termín: 20.9.2012

12.

Žádost pana Kasala o zábor prostranství na Zbraslavském nám. pro předvolební akci
SDSN
Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek
Pan Karel Kasal požádal o zábor Zbraslavského nám. pro předvolební stánek od
18.9.-10.10.2012. Rada Městské části Praha-Zbraslav s tímto nesouhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 28 244 12

Rada městské části

I.

neschvaluje
povolení záboru na Zbraslavském nám. v prostoru před cukrárnou pro předvolební
stánek
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II.

ukládá
KS informovat žadatele e-mailem.
Termín: 18.9.2012

13.

Různé
Rada Městské části Praha-Zbraslav vzala na vědomí rozhodnutí o jmenování ředitelky
společnosti Dětské jesle Zbraslav, o.p.s.. Správní rada bude, na základě výběrového řízení, které
proběhlo 11. září 2012, jmenovat paní Kamilu Štolovou Dis., do funkce ředitelky s účinností od
1. října 2012.
Dále Rada vzala na vědomí oznámení o navýšení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok
2012/2013 v MŠ Nad Parkem. Částka 600 Kč se navyšuje o 40 Kč.

Ing. Aleš Háněl, MBA
starosta MČ Praha - Zbraslav

MUDr. Alexandra Klímová
místostarostka MČ Praha - Zbraslav
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