
Přehled úkolů na ZMČ č. 11 (29.2.2016) 
 

20/12 - RMČ (OHSaI) 
Usnesení 12/8.8/12 
Předložit: 
- Kupní smlouvu k pozemku KN parc. č. 4377/2 v  k. ú.  Horní Počernice, obec Praha  s p. 
Josefem Dittlem, p. Klárou Málkovou a p. Márií Pechyovou 
- Kupní smlouvu k pozemku parc. č. 4377/86 ( vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 4377/78 
) dle geometrického plánu č. 4187-124/2011 ze dne 15.11. 2011 vypracovaného Ing. Jindřichem 
Juklem, v k.ú. Horní Počernice, obec Praha s p. Klárou Málkovou 
- Kupní smlouvu k pozemku parc. č. 4377/85 ( vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 4377/11)  
dle geometrického plánu č. 4186-124/2011 ze dne 15.11. 2011 vypracovaného Ing. Jindřichem 
Juklem, v k.ú. Horní Počernice, obec Praha s p. Josefem Dittlem a p. Márií Pechyovou 
- Smlouvu o uzavření budoucí Darovací smlouvy s p. Dittlem na bezúplatné nabytí stavby 
komunikace na pozemku parc. č. 4377/2 v  k. ú.  Horní Počernice, obec Praha v rozsahu 
dokumentace pro územní řízení stavby "Výstavba RD v k.ú. Horní Počernice - II. etapa" 
vypracované ing. Janem Šlechtou autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby z června 2011 
- smluvním stranám k podpisu  
Termín: 31.3. 2016  
 
9/15 RMČ (OE) 
Usnesení č. 3/2.1/15 
- schvalovat v roce 2015 rozpočtová opatření na základě schváleného zmocnění a o těchto 
úpravách vždy informovat Zastupitelstvo městské části Praha 20 – Horní Počernice 
Termín: průběžně splněno 
 
10/15 RMČ (tajemnice) 
Usnesení č. 3/3.1/15 
- předklad náhrady mzdy nebo ušlého výdělku neuvolněných členů zastupitelstva 1 x za půl roku 
na ZMČ. 
Termín:  31.12.2015  na vyžádání k nahlédnutí u tajemnice úřadu Mgr. Naidrové 
 
11/15 RMČ (tajemníci výborů) 
Usnesení č. 3/3.2/15 
I. zadat úkol tajemníkům výborů zveřejňovat zápisy z výborů do 5-ti dnů po ověření 
Termín: průběžně 
 
12/15 RMČ (vedoucí odborů) 
Usnesení č. 3/3.3/15 
1) vedoucí odborů 
I.  zasílat tajemníkovi FV a zastupitelům informace o schválených výběrových řízeních na 
investiční akce v jejich působnosti po jejich schválení RMČ Praha 20 
II. vedoucím odborů u rozsáhlejších rozpočtových opatření (hlavně na investiční akce) doplnit do 
materiálů pro FV detailnější zdůvodnění 
Termín: průběžně 
 
16/15 RMČ (Mgr. Beneda, místostarosta, OKÚ) 
Usnesení č. 3/3.7/15 



- připravit návrh na změnu jednacího řádu ZMČ Praha 20 a dále zajistit realizaci zveřejňování 
podkladů pro jednání Zastupitelstva tak, aby členové Zastupitelstva obdrželi pozvánku s 
materiály určenými k projednání na zasedání Zastupitelstva nejméně 7 dnů před konáním 
Zastupitelstva a dále nejméně 7 dnů před konáním tohoto zasedání, a to pokud to povaha 
materiálů, resp. údajů v nich uvedených umožní, na webových stránkách MČ. Praha 20. 
Zahájení zveřejňování výše uvedených informací bude započato poté co dojde k zavedení 
nového IT systému na MČ Praha 20. 
Termín realizace pro zveřejňování materiálů ZMČ: leden 2016  
 
32/15 RMČ (garanti strategického plánu) 
Usnesení č. 7/2.2/15 
- zajistit naplnění opatření     
Termín: průběžně dle termínů v akčním plánu 
 
35/15 RMČ (OHSaI) 
Usnesení č. 7/3.2/15 
-  zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku  KN parc. č.  2191/11, druh pozemku - 
zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 23 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, s paní 
Kateřinou Kučerovou za kupní cenu ve výši 2.750 Kč/m2, tj. 63.250 Kč/předmět prodeje 
Smlouva uzavřena 
 
44/15 Komise dopravy 
opakovaná žádost p. Švejdy o projednání a vyřešení zklidnění dopravy v ulici Slatiňanská 
- projednat zklidnění dopravy v ulici Slatiňanská, Šplechnerova (podnět p. Švejdy ze ZMČ dne 
7.9.2015, kdy  znovu požádal o projednání a vyřešení zklidnění dopravy v ulici Slatiňanská. 
K diskuzi k tomuto tématu se dále vyjádřili a upozornili na problém s dopravou také v ulici 
Šplechnerova p. Herynek, pí. Dubová, p. Hošek.) 
Termín: listopad 2015 za OŽPD splněno, stanovena místní úprava komunikace 
 
46/15 RMČ (OHSaI) 
Usnesení č. 9/3.1/15 
- zajistit uzavření kupní smlouvy s paní Marcelou Navrátilovou a paní Hanou Urbanovou 
Termín: 31. 12. 2015  Smlouva podepsána dne 30. 11. 2015. 
 
47/15 RMČ (OHSaI) 
Usnesení č. 9/3.2/15 
- podat žádost o svěření pozemků KN parc. č. 4413/1 o výměře 895 m2, druh pozemku - ostatní 
plocha, způsob využití - jiná plocha,   parc. č. 4413/8 o výměře 29 m2 druh pozemku - ostatní 
plocha, způsob využití - jiná plocha,  vzniklých oddělením z pozemku KN parc.č. 4413/1 o 
výměře 1862 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha,   na základě 
geometrického plánu č. 4916-37/2015 a pozemků KN parc. č. 4413/2 o výměře 100 m2, druh 
pozemku - zastavěná plocha,   parc. č. 4413/4 o výměře 39 m2, druh pozemku - ostatní plocha, 
způsob využití - jiná plocha,  vše  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do správy MČ Praha 20, 
na odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl.m.  Prahy. 
Termín: 15. 12. 2015  splněno 
 
48/15 RMČ (OHSaI) 
Usnesení č. 9/3.3/15 
- sdělit stanovisko ZMČ Praha 20 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Termín: 15. 12. 2015  splněno 
 



50/15 RMČ 
(Usnesení ZMČ č. 10/2.1/15) 
- v záležitosti zveřejňování smluv postupovat v souladu s platnými právními předpisy a ke 
zveřejňování využívat nový web MČ Praha 20 
Termín: průběžně 
 
51/15 RMČ (OHSaI) 
(Usnesení ZMČ č. 10/3.1/15) 
- podat žádost o svěření pozemku KN parc. č. 4105/43 o výměře 320 m2, druh pozemku - 
ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha do 
správy MČ Praha 20 na odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl.m.  Prahy. 
Termín: 15. 1. 2016  splněno 
 
52/15 RMČ (OHSaI) 
(Usnesení ZMČ č. 10/3.3/15) 
- podat žádost o svěření pozemků KN parc. č. 3555/1 o výměře 4880 m2, druh pozemku - lesní 
pozemek a parc. č. 3555/2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 včetně 
stavby bez č.p./č.e. na něm postavené v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  do správy MČ 
Praha 20, na odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl.m.  Prahy. 
Termín: 15. 1. 2016  splněno 
 
53/15 RMČ (OHSaI) 
(Usnesení ZMČ č. 10/3.4/15) 
-podat žádost o bezúplatné nabytí pozemků KN parc. č. 3898/4, druh pozemku - ostatní plocha, 
způsob využití - ostatní komunikace o výměře 41 m2,  parc. č. 4385/3, druh pozemku - trvalý 
travní porost o výměře 40 m2,  parc. č. 4384/1, druh pozemku - orná půda o výměře 6636 m2,  
parc. č. 4385/1 druh pozemku - trvalý travní porost o výměře 1015 m2,  parc. č. 4420/43, druh 
pozemku - ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha a spoluvlastnického podílu ve 
výši 3/8 k pozemkům KN parc. č. 4321/23, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - 
sportoviště a rekreační plocha o výměře 33 m2 a  parc. č. 4322/1, druh pozemku - vodní plocha, 
způsob využití  - vodní nádrž umělá o výměře 5886 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,  do 
vlastnictví hl. města Prahy, svěřené správy MČ Praha 20,  na Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. 
Termín: 15. 1. 2016  splněno 
 
54/15 RMČ (OHSaI) 
(Usnesení ZMČ č. 10/3.5/15) 
- podat žádost o svěření pozemků KN parc. č. 4095/2 o výměře 42543 m2, druh pozemku - orná 
půda,  parc. č. 4095/3, druh pozemku - orná půda o výměře 10680 m2,  parc. č. 4095/10, druh 
pozemku - orná půda o výměře 3911 m2,  parc. č. 4095/11, druh pozemku - orná půda o výměře 
4498 m2,  parc. č. 4095/13, druh pozemku - orná půda o výměře 104 m2 a parc. č. 4095/14, 
druh pozemku - orná půda o výměře 88 m2  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  do správy MČ 
Praha 20, na odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl.m.  Prahy. 
Termín: 15. 1. 2016 splněno 
 
55/15 RMČ (OE) 
(Usnesení ZMČ č. 10/4.1/15 ) 
- dodržovat pravidla rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu MČ Praha 20 
zastupitelstvem  
Termín: od ledna 2016 až do schválení rozpočtu 



56/15 RMČ (OSVŠ, OE) 
(Usnesení ZMČ č. 10/4.4/15 ) 
I. sdělit usnesení Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí návratné finanční výpomoci na 
úhradu mezd zaměstnancům spolku Neposeda na období leden - březen 2016 žadateli  a 
uzavřít smlouvu se spolkem Neposeda 
II. provést rozpočtové opatření ZMČ č. 3 - poskytnutí návratné finanční výpomoci na úhradu 
mezd zaměstnancům spolku Neposeda na období leden - březen 2016 
Termín: ihned  splněno 
 
57/15 RMČ (OŽPD)  
(ZMČ č. 10, dne 7.12.2015, interpelace Mgr. Cibochové) 
- prověřit u ROPIDu, kdo podal záporné stanovisko za MČ k prodloužení autobusové linky 296 
nebo k omezení dopravy do Svépravic (resp. odkud vyplynula tato informace) 
Termín: 15.1.2016  splněno 
 
58/15 RMČ (OKÚ - OISD) 
(ZMČ č. 10, dne 7.12.2015 návrh JUDr. Blahovce) 
- zjistit důvody nefunkčnosti hlasovacího zařízení a zajistit nápravu  
Termín: 29.2.2016 závada zjištěna, probíhají práce na nápravě  
 
59/15 RMČ (starostka, Ing. Wágner)  
(ZMČ č. 10, dne 7.12.2015 interpelace Mgr. Štrobové) 
- odpovědět Mgr. Štrobové na dotaz o jaké lži a polopravdy zastupitele Bc. Čápa se jednalo. 
Napsáno v příspěvku listopadového HPZ. 
Termín: 7.1.2016 splněno 

 


