Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
7. řádné jednání rady městské části, konané dne
22. 2. 2012 v 16:00 hod.
Přítomni:

A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.10 h), T. Verner, F.
Toušek

Dále přítomni:

P. Synek

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

T. Verner, F. Toušek

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení, kontrola zápisu

2 (2)

Přechod nájmu bytu č. 111 v bytovém domě Lomařská 824

3 (3)

Sejmutý záměr - Žádost o odprodej pozemku parc.č. 216 v k.ú Lahovice

4 (4)

Nový Knihovní řád a Ceník služeb místní knihovny

5 (5)

Stanovení termínů podání žádostí o přijetí dětí do MŠ

6 (6)

Směrnice - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

7 (7)

Žádost o přidělení místa na urnovém háji

8 (8)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, kontrola zápisu

2.

Přechod nájmu bytu č. 111 v bytovém domě Lomařská 824
Předkladatel: Alexandra Klímová
Nájemkyně obecního bytu v Lomařské ulici loňského roku zemřela. Její syn, který žil s
nájemkyní ve společné domácnosti požádal Radu Městské části Praha - Zbraslav o převedení
společného nájmu na jeho osobu. Rada Městské části Praha - Zbraslav stanovila přechod nájmu
na dobu určitou, a to do 18. 11. 2013.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 44 12

Rada městské části

I.

bere na vědomí

1

přechod nájmu bytu č. 111 v bytovém domě v ulici Lomařská 824 na pana Víta
Soukupa na dobu určitou do 18. 11. 2013

II.

ukládá
a)

KS informovat žadatele

b)

starostovi podepsat dodatek k nájemní smlouvě

c)

OMH realizaci tohoto usnesení.
Termín: 20.3.2012

3.

Sejmutý záměr - Žádost o odprodej pozemku parc.č. 216 v k.ú Lahovice
Předkladatel: Alexandra Klímová
Na vyvěšený záměr, odprodej pozemku parc. č. 216 v k. ú. Lahovice, se přihlásil pan Floriánek.
Rada Městské části Praha - Zbraslav souhlasila s odprodejem výše zmíněného pozemku panu
Floriánkovi. Odprodej pozemku bude ještě projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 45 12

Rada městské části

I.

souhlasí
s odprodejem pozemku parc. č. 216 o výměře 429 m² v k. ú. Lahovice předem
určenému zájemci panu Ing. Bohuslavu Floriánovi za cenu 77.300,- Kč

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha - Zbraslav souhlasit s odprodejem pozemku parc. č. 216
o výměře 429 m² v k. ú. Lahovice předem určenému zájemci panu Ing. Bohuslavu
Floriánovi za cenu 77.300,- Kč.

4.

Nový Knihovní řád a Ceník služeb místní knihovny
Předkladatel: Alexandra Klímová, Filip Toušek
Vzhledem k tomu, že došlo ke změnám v nabídce služeb Místní veřejné knihovny v Praze Zbraslavi, je třeba tyto změny aktualizovat v Knihovním řádu. Hlavní změna se týká v úpravě
zpozdného a vymáhání pohledávek. Rada Městské části Praha - Zbraslav souhlasila s novým
Knihovním řádem.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 46 12

2

Rada městské části

schvaluje
s platností od 1. března 2012 nový Knihovní řád a Ceník služeb Místní veřejné
knihovny v Praze - Zbraslavi.
5.

Stanovení termínů podání žádostí o přijetí dětí do MŠ
Předkladatel: Aleš Háněl, Filip Toušek
Rada Městské části Praha - Zbraslav dle návrhu ředitelů Mateřských škol ve Zbraslavi,
odsouhlasila termíny podání žádostí o přijetí dětí do MŠ.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 47 12

Rada městské části

I.

souhlasí
s termíny podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ
Matjuchinova a MŠ Nad Parkem pro následující školní rok na 28. a 29. 3. 2012 od
13:00 do 16:30 hodin v budovách MŠ

II.

ukládá
KS provést administrativní kroky.
Termín: 24.2.2012

6.

Směrnice - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
Z důvodu jednotného postupu pro přijímání a vyřizování petic a stížností, Kancelář starosty
vypracovala směrnici, která bude sloužit jako návod pro zpracování odpovědí v souladu se
zákonem. Rada Městské části Praha - Zbraslav tuto směrnici schválila.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 48 12

Rada městské části

I.

schvaluje
Směrnici - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

II.

ukládá

3

KS informovat vedoucí odborů a zajistit zveřejnění na web stránkách ÚMČ.
7.

Žádost o přidělení místa na urnovém háji
Předkladatel: Pavel Synek
Rada Městské části Praha - Zbraslav souhlasila s žádostí paní Čapkové, která žádala o přidělení
místa na urnovém háji ve Zbraslavi.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 49 12

Rada městské části

I.

souhlasí
s přidělením místa na urnovém háji na Zbraslavi pro paní Vlastu Čapkovou

II.

ukládá
KS informovat žadatelku e-mailem.
Termín: 24.2.2012

8.

Různé

Filip Toušek

Tomáš Verner
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