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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
Zápis
13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.6.2018
Přítomni:

Dále
přítomni:

Ověřila:
Zapsala:

Mgr. Jana Černochová, starostka,
Ing. Michael Grundler, místostarosta,
Jan Korseska, místostarosta,
Michaela Mazancová, místostarostka,
Jana Pospíšilová, členka rady,
Ing. Jaroslav Šolc, člen rady,
Ing. Alexandra Udženija, místostarostka,
Ing. Martin Víšek, místostarosta,
Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta,
Mgr. Jan Recman, uvolněný člen zastupitelstva,
Ing. Michal Kopecký, tajemník,
JUDr. Marek Prokš, odbor právní
Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších
vztahů
Eliška Zemanová, členka zastupitelstva
Ing. Michaela Kantorová, referentka oddělení organizačního

Program:
Č. Bod jednání
1. k nákupu a darování zařízení a pomůcek
ke zvyšování fyzické zdatnosti zaměřené
na vyprošťování bezvládných osob z místa
zásahu
2. k uzavření dodatku k nájemní smlouvě v
Praze 2, Italská 7
3.

4.

Předkladatelé
Ing. Martin
Víšek,
místostarosta

Rozhod.
schváleno

Č.Ui

Michaela
Mazancová,
místostarostka
k žádostem projednávaným v majetkové
Ing. Michael
Grundler,
komisi č. 64 dne 31.5.2018
místostarosta
k žádosti nájemce nebytových prostor v
Ing. Michael
domě čp.1612 v Praze 2, Hálkova 1
Grundler,
místostarosta
k prodloužení smluv o nájmu, provozu a
Ing. Michael
údržbě zdroje tepelné energie pro vytápění Grundler,
a odběr tepla pro ÚT a ohřev teplé vody a místostarosta
dodávce tepelné energie

schváleno

540

schváleno

541

schváleno

542

schváleno

543

539
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
**

13.

14.

15.
***

16.

k projektové dokumentaci k územnímu
řízení „Stavební úpravy, nástavba a
přístavba objektu Na Slupi 8/434, parc. č.
1573, k. ú. Nové Město, Praha 2"
k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru
společnosti JCHP s.r.o. pro pořádání akce
"WORLD MUSIC FESTIVAL”
k výběru dodavatele na veřejnou zakázku
malého rozsahu "ZŠ Botičská 8/130 oprava povrchu školního hřiště"
k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
č. S180/2017/0102/OIV na veřejnou
zakázku "ZŠ Resslova 10/2097 - výměna
oken (trojskla) I. etapa a vybudování
vchodu k jídelnímu bloku" a k
rozpočtovému opatření městské části
Praha 2 na rok 2018
k výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Sekaninova 22/710 - výměna rozvodů
ZTI"
k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. S180/2017/0136/OIV,
S980/2017/0027/OIV na veřejnou zakázku
"Karlovo náměstí 7/325 - vybudování
klimatizace, zateplení dvorní fasády a
výměna oken" a k rozpočtovému opatření
městské části Praha 2 na rok 2018
k výpůjčce nebytových prostor na adrese
Na Slupi 14/1483, k.ú. Nové Město za
účelem provozování rodinného centra a
dětské skupiny
k výběru dodavatele na veřejnou zakázku
malého rozsahu č. OKT/2018/02 s názvem
"Nákup užitkového automobilu"
k odměnám ředitelů/ředitelek školských
příspěvkových organizací zřízených
městskou částí Praha 2
k přiznání odměny k ocenění
dlouhodobých pracovních zásluh ředitelce
Mateřské školy "Trojlístek", Praha 2,
Kladská 25
ke spolupořadatelství akcí Hudební pikniky
v Riegrových a Havlíčkových sadech

Ing. arch. Václav schváleno
Vondrášek,
místostarosta

544

Ing. arch. Václav neschváleno
Vondrášek,
místostarosta
Jan Korseska,
schváleno
545
místostarosta
Jan Korseska,
místostarosta

schváleno

546

Ing. Michael
Grundler,
místostarosta
Jan Korseska,
místostarosta
Ing. Michael
Grundler,
místostarosta

schváleno

547

Ing. Alexandra
Udženija,
místostarostka

schváleno

548

Ing. Michal
Kopecký,
tajemník
Mgr. Jana
Černochová,
starostka
Mgr. Jana
Černochová,
starostka

schváleno

549

schváleno

550

schváleno

551

schváleno

552

schváleno

553

schváleno

554

Mgr. Jana
Černochová,
starostka
17. k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemní
Mgr. Jana
komunikace - Vinobraní 2018
Černochová,
starostka
18. k rozšíření okruhu osob oprávněných žádat Michaela
*** o odkup bytu v Praze 2, Na Moráni 7
Mazancová,
místostarostka

staženo

2

Ing. Michal
Kopecký,
tajemník

schváleno

555

Ing. Alexandra
Udženija,
místostarostka
Ing. Alexandra
Udženija,
místostarostka
Ing. Alexandra
Udženija,
místostarostka
Jan Korseska,
místostarosta

schváleno

556

schváleno

557

schváleno

558

schváleno

559

Ing. Jaroslav
schváleno
Šolc, člen rady
Ing. arch. Václav schváleno
Vondrášek,
místostarosta

560

Ing. arch. Václav schváleno
Vondrášek,
místostarosta

562

Ing. arch. Václav schváleno
Vondrášek,
místostarosta
k záměru prodeje bytové jednotky v
Michaela
schváleno
budově č. p. 2023 stojící na pozemku parc. Mazancová,
č. 1195 zaps. na LV 7024 a 7025 k. ú.
místostarostka
Nové Město na adrese Dittrichova 2023/7,
Praha 2
k novým žádostem a k prodloužení
Michaela
schváleno
nájemních smluv dle Pravidel pronájmu
Mazancová,
služebních bytů
místostarostka
k uzavření nájemní smlouvy k místnosti
Michaela
schváleno
určené k bydlení
Mazancová,
místostarostka
ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou Jan Korseska,
schváleno
zakázku malého rozsahu "ZŠ Štěpánská
místostarosta
8/1286 - výměna oken dvojskla v půdní
vestavbě"
Jan Korseska,
k rozpočtovému opatření městské části
schváleno
Praha 2 na rok 2018 - odbor Kancelář
místostarosta
tajemníka, odbor majetku a investic
k právním jednáním při správě bytového a Ing. Michael
schváleno
Grundler,
nebytového fondu
místostarosta

563

19. k organizačně technickému zabezpečení
voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České
republiky a zastupitelstev městské části
Praha 2 a hlavního města Prahy
20. k přijetí finančního daru příspěvkovou
** organizací Centrum sociálních služeb
Praha 2
21. ke smlouvě o zajištění plavání pro členy
klubu Dvojka pro seniory
22. k rozpočtovému opatření městské části
Praha 2 na rok 2018 - odbor humanitní
23. k rozpočtovému opatření městské části
Praha 2 na rok 2018 (odbor majetku a
investic)
24. k rozpočtovému opatření městské části
Praha 2 na rok 2018 v oblasti sportu
25. k rozpočtovému opatření městské části
Praha 2 na rok 2018 v oblasti životního
prostředí (zajištění schodiště na DH Na
Rybníčku, ošetření vzrostlých stromů,
úprava plochy u kapličky vedle nuselských
schodů)
26. k výpůjčce části nemovitosti parku Sady
Svatopluka Čecha společnosti Jensovsky,
s. r. o. pro umístění zázemí staveniště z
důvodu rozšíření cestní sítě
27. k žádosti o provedení leteckých prací
dronem v oblasti parku Havlíčkovy sady
28.

29.
***
30.
**
31.

32.

33.
***

561

564

565

566

567

568

569
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Informace:
Č. Předmět
34. k výsledku kontroly výkonu státní správy
na úseku zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a změně některých zákonů (vodní
zákon) zabezpečované Úřadem městské
části Praha 2

Předkladatelé
Mgr. Jana
Černochová,
starostka

Rozhod.
vzato na vědomí

Starostka zahájila 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 14:00 hodin
a pověřila Ing. Grundlera podpisem zápisu.
Radní schválili hlasováním (7:0:0) zápis z 12. řádného jednání Rady městské části
Praha 2.
K programu:
Radní schválili program jednání hlasováním (8:0:0).

K jednotlivým bodům programu:
1. k nákupu a darování zařízení a pomůcek ke zvyšování fyzické zdatnosti zaměřené
na vyprošťování bezvládných osob z místa zásahu
Předkladatelé:
Ing. Martin Víšek, místostarosta
Rada schválila předložený návrh usnesení.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 539
2. k uzavření dodatku k nájemní smlouvě v Praze 2, Italská 7
***
Předkladatelé:
Michaela Mazancová, místostarostka
Rada schválila předložený návrh usnesení.
Hlasování: 8:0:1
Usnesení č. 540
3.
**

k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 64 dne 31.5.2018
Předkladatelé:

Ing. Michael Grundler, místostarosta

O bodu č. I./7 bylo samostatné hlasování: 6:2:1
Rada schválila předložený návrh usnesení. Poskytnutá částka ve výši 1.800,- Kč
v bodě č. I/6 usnesení bude vymáhána po dodavateli stavebních prací.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 541
4.

k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp.1612 v Praze 2, Hálkova 1
Předkladatelé:
Ing. Michael Grundler, místostarosta
Rada schválila předložený návrh usnesení.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 542
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5. k prodloužení smluv o nájmu, provozu a údržbě zdroje tepelné energie pro
*** vytápění a odběr tepla pro ÚT a ohřev teplé vody a dodávce tepelné energie
Předkladatelé:
Ing. Michael Grundler, místostarosta
Rada schválila předložený návrh usnesení.
Hlasování: 5:1:3
Usnesení č. 543
6.

k projektové dokumentaci k územnímu řízení „Stavební úpravy, nástavba a
přístavba objektu Na Slupi 8/434, parc. č. 1573, k. ú. Nové Město, Praha 2“
Předkladatelé:
Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta
Rada schválila předložený návrh usnesení.
Hlasování: 8:0:1
Usnesení č. 544

7.

k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru společnosti JCHP s.r.o. pro pořádání
akce "WORLD MUSIC FESTIVAL"
Předkladatelé:
Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta
Rada předložený návrh usnesení neschválila.
Hlasování: 4:1:4

8.

k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Botičská 8/130 oprava povrchu školního hřiště"
Předkladatelé:
Jan Korseska, místostarosta
Rada souhlasila s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „ZŠ
Botičská 8/130 - oprava povrchu školního hřiště“.
Hlasování: 8:0:1
Usnesení č. 545

9. k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S180/2017/0102/OIV na veřejnou
zakázku "ZŠ Resslova 10/2097 - výměna oken (trojskla) I. etapa a vybudování
vchodu k jídelnímu bloku" a k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na
rok 2018
Předkladatelé:
Jan Korseska, místostarosta
Rada souhlasila s rozpočtovým opatřením městské části Praha 2 na rok 2018,
celkový objem rozpočtu na rok 2018 se nemění, dále souhlasila s uzavřením
dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S180/2017/0102/OIV na veřejnou zakázku „ZŠ
Resslova 10/2097 - výměna oken (trojskla) I. etapa a vybudování vchodu
k jídelnímu bloku“.
Hlasování: 5:0:4
Usnesení č. 546
10. k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Sekaninova 22/710 - výměna rozvodů
ZTI"
Předkladatelé:
Ing. Michael Grundler, místostarosta
Rada souhlasila s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Sekaninova 22/710 - výměna rozvodů ZTI“.
Hlasování: 7:0:2
Usnesení č. 547
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11. k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S180/2017/0136/OIV,
S980/2017/0027/OIV na veřejnou zakázku "Karlovo náměstí 7/325 - vybudování
klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken" a k rozpočtovému opatření
městské části Praha 2 na rok 2018
Předkladatelé:
Jan Korseska, místostarosta
Ing. Michael Grundler, místostarosta
Rada předložený návrh usnesení stáhla.
12. k výpůjčce nebytových prostor na adrese Na Slupi 14/1483, k.ú. Nové Město za
** účelem provozování rodinného centra a dětské skupiny
Ing. Alexandra Udženija, místostarostka
Předkladatelé:
Rada schválila předložený návrh usnesení.
Hlasování: 8:0:1
Usnesení č. 548
13. k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu č. OKT/2018/02 s
názvem "Nákup užitkového automobilu"
Předkladatelé:
Ing. Michal Kopecký, tajemník
Rada souhlasila s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu č.
OKT/2018/02 na nákup užitkového automobilu.
Hlasování: 8:0:1
Usnesení č. 549
14. k odměnám ředitelů/ředitelek školských příspěvkových organizací zřízených
městskou částí Praha 2
Předkladatelé:
Mgr. Jana Černochová, starostka
Rada schválila předložený návrh usnesení.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 550
15. k přiznání odměny k ocenění dlouhodobých pracovních zásluh ředitelce Mateřské
*** školy "Trojlístek", Praha 2, Kladská 25
Předkladatelé:
Mgr. Jana Černochová, starostka
Rada schválila předložený návrh usnesení.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 551
16. ke spolupořadatelství akcí Hudební pikniky v Riegrových a Havlíčkových sadech
Předkladatelé:
Mgr. Jana Černochová, starostka
Rada souhlasila skonáním akce Hudební piknik dne 26.7.2018 v Riegrových
sadech a dne 6.9.2018 v Havlíčkových sadech, s vydáním deseti přenosných
povolení k vjezdu a uzavřením smlouvy o spolupořadatelství akce Hudební
pikniky, ve spolupráci s Media Park, s.r.o.
Hlasování: 9: 0:0
Usnesení č. 552

6

17. k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemní komunikace - Vinobraní 2018
Předkladatelé:
Mgr. Jana Černochová, starostka
Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemní komunikace na
pozemku č. 4079/1 v obci Praha 2, k. ú. Vinohrady (nám. Míru, parkovací zóny pro
veřejnost) za účelem parkování vozidel pořadatelů Vinobraní 2018 dne 21.9.2018
s hlavním městem Prahou, zastoupeným Technickou správou komunikací hl. m.
Prahy, a.s.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 553
18. k rozšíření okruhu osob oprávněných žádat o odkup bytu v Praze 2, Na Moráni 7
***

Předkladatelé:

Michaela Mazancová, místostarostka

Rada schválila předložený návrh usnesení.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 554
19. k organizačně technickému zabezpečení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České
republiky a zastupitelstev městské části Praha 2 a hlavního města Prahy
Předkladatelé:
Ing. Michal Kopecký, tajemník
Rada schválila harmonogram hlavních úkolů k organizačně technickému
zabezpečení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev
městské části Praha 2 a hlavního města Prahy ve dnech 5.10. a 6.10.2018.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 555
20. k přijetí finančního daru příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Praha
** 2
Předkladatelé:

Ing. Alexandra Udženija, místostarostka

Rada schválila předložený návrh usnesení.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 556
21. ke smlouvě o zajištění plavání pro členy klubu Dvojka pro seniory
Předkladatelé:
Ing. Alexandra Udženija, místostarostka
Rada vzala na vědomí záměr uspořádat lekce plavání pro seniory - členy klubu
Dvojka pro seniory a souhlasila s uzavřením smlouvy o spolupráci s Tělocvičnou
jednotou Sokol Praha Královské Vinohrady.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 557
22. k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2018 - odbor humanitní
Předkladatelé:
Ing. Alexandra Udženija, místostarostka
Rada schválila rozpočtové opatření městské části Praha 2 na rok 2018 - odbor
humanitní. Celkový objem rozpočtu na rok 2018 se nemění.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 558
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23. k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2018 (odbor majetku a
investic)
Jan Korseska, místostarosta
Předkladatelé:
Rada schválila rozpočtové opatření městské části Praha 2 na rok 2018 (odbor
majetku a investic). Celkový objem rozpočtu na rok 2018 se nemění.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 559
24. k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2018 v oblasti sportu
Předkladatelé:
Ing. Jaroslav Šolc, člen rady
Rada schválila rozpočtové opatření městské části Praha 2 na rok 2018 v oblasti
sportu, přesun mezi položkami. Celkový objem rozpočtu na rok 2018 se nemění.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 560
25. k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2018 v oblasti životního
prostředí (zajištění schodiště na DH Na Rybníčku, ošetření vzrostlých stromů,
úprava plochy u kapličky vedle nuselských schodů)
Předkladatelé:
Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta
Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2018 - přesun
finančních prostředků. Celkový objem rozpočtu na rok 2018 se nemění.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 561
26. k výpůjčce části nemovitosti parku Sady Svatopluka Čecha společnosti Jensovsky,
s. r. o. pro umístění zázemí staveniště z důvodu rozšíření cestní sítě
Předkladatelé:
Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta
Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Sady
Svatopluka Čecha se společností Jensovsky, s.r.o. v termínu od 26.6.2018 do
19.7.2018, z důvodu umístění zázemí staveniště za účelem opravy a vybudování
nových cest a odpočívadel a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 562
27. k žádosti o provedení leteckých prací dronem v oblasti parku Havlíčkovy sady
Předkladatelé:
Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta
Rada souhlasila s leteckým snímkováním parku Havlíčkovy sady v termínu od
24.7.2018 do 28.7.2018.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 563
28. k záměru prodeje bytové jednotky v budově č. p. 2023 stojící na pozemku parc. č.
1195 zaps. na LV 7024 a 7025 k. ú. Nové Město na adrese Dittrichova 2023/7,
Praha 2
Předkladatelé:
Michaela Mazancová, místostarostka
Rada schválila předložený návrh usnesení.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 564
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29. k novým žádostem a k prodloužení nájemních smluv dle Pravidel pronájmu
*** služebních bytů
Předkladatelé:
Michaela Mazancová, místostarostka
Rada schválila předložený návrh usnesení.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 565
30. k uzavření nájemní smlouvy k místnosti určené k bydlení
**

Předkladatelé:

Michaela Mazancová, místostarostka

Rada schválila předložený návrh usnesení.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 566
31. ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Štěpánská
8/1286 - výměna oken dvojskla v půdní vestavbě"
Předkladatelé:
Jan Korseska, místostarosta
Rada zrušila zadávací řízení vypsané na veřejnou zakázku malého rozsahu „ZŠ
Štěpánská 8/1286 - výměna oken dvojskla v půdní vestavbě (výzva č. OMIOI/2018/16).
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 567
32. k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2018 - odbor Kancelář
tajemníka, odbor majetku a investic
Předkladatelé:
Jan Korseska, místostarosta
Rada schválila rozpočtové opatření na rok 2018. Celkový objem rozpočtu na rok
2018 se nemění.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 568
33. k právním jednáním při správě bytového a nebytového fondu
***

Předkladatelé:

Ing. Michael Grundler, místostarosta

Rada schválila předložený návrh usnesení.
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 569
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