Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
13. řádné jednání rady městské části, konané dne
18. 4. 2012 v 16:00 hod.
Přítomni:

A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová, T. Verner (odchod v 17.30 hod.), F.
Toušek

Dále přítomni:

P. Synek

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

A. Klímová, S. Hasenkopfová

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení, kontrola zápisu

2 (2)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 836
v k.ú. Zbraslav

3 (3)

Výpověď z nájmu bytu č. 28 v bytovém domě Lomařská 386

4 (4)

Prodej pozemku parc.č. 369/46 v k.ú. Lahovice

5 (5)

Farmářské trhy 2012

6 (6)

Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu

7 (7)

Zvýšení rozpočtu - zkoušky odborné způsobilosti

8 (8)

Přidělení podpory NO

9 (9)

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám.

10 (10)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, kontrola zápisu

2.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 836 v
k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek
Odbor místního hospodářství předložil Radě Městské části Praha - Zbraslav k projednání
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Telefónica
Czech Republic, a. s.. Telefónica je investorem akce "Zbraslav, K Peluňku, 10RD 16010 a v
rámci této akce potřebuje umístit na výše uvedeném pozemku komunikační vedení v délce
cca 5 bm a dále nový účastnický rozvaděč. Rada Městské části Praha - Zbraslav souhlasila s
uzavřením smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 13 93 12

Rada městské části

I.

schvaluje
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ
Praha-Zbraslav a Telefónica Czech Republic, a. s. k pozemku parc. č. 836 v k. ú.
Zbraslav

II.

ukládá
a)

starostovi podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene
Termín: 18.5.2012

b)

OMH zabezpečit realizaci tohoto usnesení.
Termín: 18.5.2012

3.

Výpověď z nájmu bytu č. 28 v bytovém domě Lomařská 386
Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová
Rada Městské části Praha - Zbraslav projednávala výpověď z nájmu bytu v Lomařské 386.
Dosavadní nájemnice paní Štulcová bude umístěna do Domu seniorů v Praze 6. Rada Městské
části Praha - Zbraslav souhlasila s ukončením nájemního vztahu před uplynutím zákonné
výpovědní lhůty, ke dni 30. 4. 2012.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 94 12

Rada městské části

I.

bere na vědomí
výpověď, podanou přímými příbuznými za paní Marii Štulcovou, z nájmu bytu č.
27/4 o velikosti 2+1 o celkové výměře 67,70 m2 v bytovém domě Lomařská 386

II.

souhlasí
s ukončením nájemního vztahu před uplynutím zákonné výpovědní lhůty ke dni
30. 4. 2012
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III.

ukládá
a)

KS informovat příbuzné paní Štulcové

b)

OMH zabezpečit realizaci tohoto usnesení.
Termín: 10.5.2012

4.

Prodej pozemku parc.č. 369/46 v k.ú. Lahovice
Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek
Tento bod byl odložen z důvodu dalšího projednání.

5.

Farmářské trhy 2012
Předkladatel: Aleš Háněl, Ivana Kohoutová
Na výzvu k předložení nabídky k pořádání farmářsých trhů na Zbraslavském nám. se ve
stanoveném termínu přihlásili čtyři zájemci. Rada Městské části Praha - Zbraslav vybrala
společnost V.L.2001, s. r. o..
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 95 12

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy na zajištění farmářských trhů na Zbraslavském náměstí s
vybraným zájemcem firmou V.L.2001, s. r. o., Praha 10

II.

pověřuje
starostu, kancelář starosty a OKV k provedení příslušných kroků.

6.

Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Tajemník ÚMČ Praha - Zbraslav předložil Radě Městské části Praha - Zbraslav Směrnici pro
zadávání zakázek malého rozsahu v souvislosti se změnou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách. Po dlouhé diskusi Rada Městské části Praha - Zbraslav výše uvedenou směrnici
schválila.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 96 12

Rada městské části

schvaluje
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směrnici ÚMČ Praha - Zbraslav pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
která je přílohou.
7.

Zvýšení rozpočtu - zkoušky odborné způsobilosti
Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová, Pavel Synek
Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/3 ze dne 29. 3. 2012 bylo schváleno poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ve výši 100.000,-- Kč na přípravu a zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti. Rada Městské části Praha - Zbraslav souhlasila se zvýšením rozpočtu o účelovou
neinvestiční dotaci.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 97 12

Rada městské části

souhlasí
se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 100.000 Kč z
rozpočtu hl. m. Prahy na přípravu a zkoušky odborné způsobilosti. Příjem dotace
bude zaevidován na položku 4121, výdaje na OdPa 6171 činnost místní správy
položka 5167 služby školení a vzdělávání.
8.

Přidělení podpory NO
Předkladatel: Aleš Háněl, Filip Toušek
Dne 15. 3. 2012 bylo uzavřeno přijímání žádostí o podporu činnosti neziskových organizací na
rok 2012. Do grantového řízení se přihlásily čtyři neziskové organizace. Rada Městské části
Praha - Zbraslav vzala na vědomí zápis z jednání grantové komise a souhlasila s přidělením
podpory neziskovým organizacím viz níže.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 98 12

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zápis z jednání grantové komise

II.

souhlasí
s přidělením podpory neziskovým organizacím takto:
RC Pexeso - 60.000 Kč
ASČR Klas - 60.000 Kč
T.J. Sokol Zbraslav - 40.000 Kč
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LTC - judo - 40.000 Kč
s podmínkou, že LTC doloží do dne podpisu smlouvy chybějící doklady k žádosti

III.

doporučuje
ZMČ Praha-Zbraslav schválit poskytnutí podpory RC Pexeso, ASČR Klas a T.J.
Sokol Zbraslav.

9.

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám.
Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek
Rada Městské části Praha - Zbraslav nesouhlasila s povolením prodeje Žateckých jahod na
Zbraslavském nám.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 99 12

Rada městské části

nesouhlasí
se žádostí pana Schwenka o povolení prodeje na Zbraslavském nám.
10.

Různé

Mgr. Soňa Hasenkopfová

MUDr. Alexandra Klímová
místostarostka MČ Praha - Zbraslav
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