
 

 

Městská část Praha 20 
Úřad městské části 
   

Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 611,711, fax 28192 0093 

 

Zpráva o činnosti Rady m.č. Praha 20 za uplynulé 
období 
 
Od posledního zasedání Zastupitelstva m.č. Praha 20 se konalo jednání Rady m.č. Praha 20 
dne 16.2., 18.2., 1.3., 15.3., 31.3. 2016 
 
RMČ Praha 20 vzala na vědomí: 

- informaci o aktuálních majetkoprávních vztazích pod přístupovou komunikací do areálu 
SC Xaverov 
- předložené informace ve věci vedených správních řízení ve věci rušení povolení k 
provozování loterií a jiných podobných her ke dni 31. 1. 2016 
- ekonomické informace k datu 15. 02. 2016 a čerpání rozpočtu k datu 31. 01. 2016 
- zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí záměru "CR HALA, Praha 20, k.ú. Horní Počernice" 
- předloženou informaci o stavu záborů v Horních Počernicích 
- žádost komise dopravy o projednání finální verze cyklistické dopravy 
- předloženou informaci o vydání  Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém 
komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově 
veřejné zeleně na území hlavního města Prahy č. 3/2016  
- informaci o podaných žádostech souvisejících s možností navýšení dotací z OPŽP na 
zateplení budov,  o část výdajů vynaložených  na vícepráce,  v rozsahu uzavřených 
dodatků k SOD 
- rezignaci Michaely Vedralové na vlastní žádost z funkce tajemníka Komise kultury k 
25. 1. 2016 
- předloženou informaci - Zveřejnění dokumentace vlivů na životního prostředí  podle §8 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí záměru Výstavba Bílý 
Vrch - revize 1, Praha 20" a konstatuje tyto připomínky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  
- vytipované lokality pro umístění venkovních sportovišť v HP 
- předloženou informaci ohledně projednávání celoměstsky významné změny vlna III - Z 
2748/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy (aktualizace hranice zastavěného území na území hl. m. 
Prahy k 30. 6. 2015). 
- předloženou vizualizaci tělocvičny v ul. Jívanská 
- schválené usnesení ze ZMČ Praha 20 č. 11/3.5/16 doplnění pracovní skupiny pro 
výstavbu Sportovní haly o další členy:  
- Ing. Jindřich Jukl (za sportovce)  
- Jaroslav Kočí ml. (za sportovce)  
- Richard Stára (za zastupitele)  
- Jiří Šebek (za sportovce) 
- Vladimír Hošek (za občanská sdružení)  



- Jindřich Švestka (za sousedy)  
-  zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 za rok 2015 
- protokol z kontroly Specializovaného finančního úřadu na cenové předpisy pro veřejná 
pohřebišt 
- zprávu o hospodaření MČ Praha 20 za rok 2015 
- informace o provedené kontrole na Odboru výstavby a územního rozvoje na úseku 
výkonu agendy speciálního stavebního úřadu 
- informaci o dotacích na zemědělskou půdu 
 
 
 
 
RMČ Praha 20 souhlasila:  

- s uzavřením dodatku č. 2 k   Plánovací smlouvě č. ORO 20110631 se společností 
Blooman Development s.r.o. 
- se zadáním oponentního hydrogeologického posudku ČVUT, Fakulty stavební, 
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství (K144) na lokalitu BD Čertousy 
- s bezúplatným nabytím pozemků KN parc. č. 3725/24, druh pozemku - ostatní plocha, 
způsob využití - ostatní komunikace o výměře 4 m2,  parc. č. 4553/4, druh pozemku - 
ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře 71 m2 a  parc. č. 4553/6, 
druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře 42 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 
 - s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 
s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
- se zveřejněním záměru směny obecního pozemku KN parc. č. 2640/31, druh pozemku 
- ostatní plocha, způsob využití - zeleň o výměře 3 m2 vzniklého oddělením z pozemku  
KN parc. č. 2640/15, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní 
komunikace o výměře 757 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na základě 
geometrického plánu č. 4853-336/2014,  za pozemek ve vlastnictví Společenství 
vlastníků jednotek Běluňská 1842 KN parc. č. 2640/29, druh pozemku - ostatní plocha, 
způsob využití - ostatní komunikace o výměře 3 m2 vzniklý oddělením z pozemku KN 
parc. č. 2640/13, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - zeleň o výměře 22 m2 
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na základě geometrického plánu č. 4853-336/2014,    
na úřední desce MČ Praha 20 
- se směnou obecních pozemků KN parc. č. 4309/1, druh pozemku - trvalý travní porost 
o výměře 154 m2, KN parc. č. 4309/2, druh pozemku - trvalý travní porost o výměře 27 
m2 a pozemku KN parc. č. 4276/24, druh pozemku - trvalý travní porost o výměře 2995 
m2 vzniklý oddělením z pozemku KN parc. č. 4276/1, druh pozemku - trvalý travní 
porost o výměře 8456 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na základě 
geometrického plánu č. 4983-88/2015 za pozemky ve spoluvlastnictví paní Jany 
Sůvové, pana Jaroslava Špačka a pana Jiřího Špačka KN parc. č. 4310, druh pozemku - 
ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře 610 m2, KN parc. č. 
4312/1, druh pozemku - trvalý travní porost o výměře 4051 m2, pozemku KN parc. č. 
4321/25, druh pozemku - trvalý travní porost o výměře 7400 m2 vzniklého oddělením z 
pozemku KN parc. č. 4321/5, druh pozemku - trvalý travní porost o výměře 10878 m2 na 



základě geometrického plánu č. 5010-160/2015, KN parc. č. 4321/6, druh pozemku - 
ostatní plocha, způsob využití - sportoviště a rekreační plocha o výměře 868 m2, KN 
parc. č. 4321/7, druh pozemku - trvalý travní porost o výměře 46 m2, KN parc. č. 4322/2, 
druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - vodní nádrž umělá o výměře 10639 m2, 
KN parc. č. 4322/15, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - vodní nádrž umělá o 
výměře 1399 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha zapsané u Katastrálního 
úřadu pro hlavní město Prahu, katastrálního pracoviště Praha na LV č. 2459 bez dalšího 
vzájemného finančního vypořádání 
- se zveřejněním záměru pronájmu částí pozemků KN  parc. č. 1204/33  o  výměře cca 
24 m2 a KN parc. č. 3886 o výměře cca 15 m2  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  na 
dobu určitou od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016, za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 3.315 
Kč/předmět pronájmu/měsíc,  společnosti TRANS EXIM, spol. s r. o.,  za účelem 
provozování venkovní zahrádky sloužící pro provozovnu "Pivnice Na Kopečku",  na 
úřední desce MČ Praha 20 
- se zveřejněním záměru pronájmu části obecního pozemku KN  parc. č. 1987/1 o  
výměře cca 30 m2  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  společnosti Atelier Fiala, s. r. 
o.,   za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 2550 Kč/měsíc/předmět pronájmu,  na dobu 
určitou  od 30. 4. 2016 do 30. 9. 2016,   za účelem  provozování venkovního posezení 
Domu umění a restaurace Špejchar,  na úřední desce MČ Praha 20 
- s navýšením kapacity Základní umělecké školy, Praha 9, Ratibořická 30, se sídlem 
Ratibořická 1899/30, Praha 9 - Horní Počernice, z počtu 800 žáků na kapacitu 900 žáků 
a zápisem dalšího místa poskytovaného vzdělávání na adrese Ratibořická 2299/34, 
Praha 9 - Horní Počernice od školního roku 2016/2017 
-1. s účinností od 1. 4. 2016 zřízení Odboru informatiky a zřízení 1 pracovní pozice 
vedoucí Odboru informatiky 
 2. Zrušení oddělení informatiky a správy dat Odboru kanceláře úřadu s účinností  
od 1. 4. 2016. 
 3. Převedení 3 pracovních pozic ze zrušeného oddělení informatiky a správy dat OKÚ 
do nově zřízeného Odboru informatiky s účinností od 1. 4. 2016 na pracovní pozici 
informatik  
 4. Převedení 1 pracovní pozice – referent právního oddělení z právního oddělení 
Odboru kanceláře úřadu do Odboru informatiky se změnou pracovní náplně na pozici 
informatik - webmaster 
- s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000,- Kč Handicap centrum Srdce, o.p.s., 
Ostende 88/II, Poděbrady, k úhradě části nákladů spojených s umístěním občanky 
městské části do Týdenního stacionáře Handicap centra Srdce o.p.s. v Chotěšicích  
- s poskytnutím finančního daru ve výši XXXX na podporu 20. ročníku nesoutěžní 
přehlídky mateřských škol s názvem "Předškoláček 2016"  
- s pravidly projednávání stavebních záměrů samosprávou MČ Praha 20 
- a) s podáním projektové žádosti o dotaci v rámci výzvy "Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v maximální výši 
4 mil Kč 
b) se spolufinancováním způsobilých výdajů ve výši 5% z rozpočtu Městské části Praha 
20 za předpokladu obdržení dotace ze strany MMŠMT ve výši 4 mil Kč 
c) s financováním nezpůsobilých výdajů, které budou hrazeny z rozpočtu Městské části 
Praha 20 



- se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku KN  parc. č. 4320/1  o  výměře cca 
100 m2   v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na dobu určitou,  od 1. 6. 2016 do 31. 8. 
2016,  panu Josefu Řehákovi,  za účelem provozování stánku občerstvením 
- se záměrem svěření  pozemků KN parc. č. 4454/2, druh pozemku - orná půda o 
výměře 34992 m2 a KN parc. č. 4454/18, druh pozemku - orná půda o výměře 14683 
m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do správy MČ Praha 20 
- se směnou obecního pozemku KN parc. č. 2640/31, druh pozemku - ostatní plocha, 
způsob využití - zeleň o výměře 3 m2 vzniklého oddělením z pozemku  KN parc. č. 
2640/15, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře 
757 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na základě geometrického plánu č. 4853-
336/2014,  za pozemek ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Běluňská 1842 
KN parc. č. 2640/29, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní 
komunikace o výměře 3 m2 vzniklý oddělením z pozemku KN parc. č. 2640/13, druh 
pozemku - ostatní plocha, způsob využití - zeleň o výměře 22 m2 v k. ú. Horní 
Počernice, obec Praha na základě geometrického plánu č. 4853-336/2014,  bez dalšího 
vzájemného finančního vypořádání 
- se zveřejněním záměru pronájmu části obecního pozemku KN  parc. č. 1987/1 o  
výměře cca 50 m2 v areálu Chvalského zámku v k. ú. Horní Počernice společnosti 
deFousek, s. r. o.  za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 2550 Kč/měsíc/předmět 
pronájmu na dobu určitou  od 16. 4. 2016 do 30. 9. 2016  za účelem provozování 
venkovního posezení Domu umění a restaurace Špejchar na úřední desce MČ Praha 20 
 
RMČ Praha 20 schválila: 

- návrh předloženého programu 11.  zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 dne 
29.2.2016 od 17 hod. na Chvalském zámku v Horních Počernicích 
- 1) pořádání sportovní akce " V. Ročník Pražského triatlonu" na území Horních 
Počernic 
- 2) záštitu MČ Praha 20 nad akcí " V. Ročník Pražského triatlonu" na území Horních 
Počernic 
- 3) použití znaku MČ Praha 20 na propagačních materiálech akce "V. Ročník 
Pražského triatlonu" 
- 4) podporu akce formou prostoru v Hornopočernickém zpravodaji 
- 5) asistenci městské policie 
- 6) posekání dotčených travnatých ploch v čase co možná nejkratším před konáním 
akce 
- Vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací a jejich dopravní 
uzavírku v MČ Praha 20 (Do Svépravic, Na Svěcence, Božanovská, Ve Žlíbku) v době 
konání Pražského triatlonu dne 24. 7. 2016. Správní řízení ve věci povede MHMP 
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu číslo 2 v ul. Mezilesí č.p. 2057, 
na dobu určitou  od  01.03.2016 do 31.08.2016 s možností dalšího prodloužení, s XXXX 
- změnu směrnice poskytování náhrad cestovních výdajů 
- poskytnutí věcného daru - skútru YAMAHA YH 50 WHY z majetku Kulturního centra 
Horní Počernice, Bc. Haně Čížkové, v zůstatkové hodnotě 6.000,- Kč 
- čerpání finančních prostředků z investičního fondu Základní školy, Praha 9 - Horní 
Počernice, Ratibořická 1700, na nákup nerezové sklopné elektrické pánve BR8098ET/N 
do školní jídelny ve výši 113.736,- Kč vč. DPH od společnosti Amerex trade s.r.o., Na 
Universitním statku 2, 108 00 Praha 10 - Malešice, IČ: 25388461 



- povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, 
Chodovická 1900, pro školní rok 2016/2017, a to na celkový počet 392 dětí za 
předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a 
budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, a to následovně: 
•   1.  třída 28 dětí  heterogenní třída 
•   2.  třída 28 dětí  heterogenní třída  
•   3.  třída 28 dětí  homogenní třída -  předškolní 
•   4.  třída 28 dětí  homogenní třída -  předškolní 
•   5.  třída 28 dětí  heterogenní třída 
•   6.  třída 28 dětí  heterogenní třída 
•   7.  třída 28 dětí  heterogenní třída  
•   8.  třída 28 dětí  homogenní třída -  předškolní 
•   9.  třída 28 dětí  homogenní třída -  předškolní - integrace 
• 10.  třída 28 dětí  heterogenní třída 
• 11.  třída 28 dětí  heterogenní třída - křesťanská 
• 12.  třída 28 dětí  heterogenní třída 
• 13.  třída 28 dětí  heterogenní třída 
• 14.  třída 28 dětí  heterogenní třída 
Celkem        392 dětí 
Celkový počet - 392 dětí - tj. kapacita počtu míst, stanovená v rejstříku škol a školských 
zařízení. 
- čerpání ve výši 64.938,- Kč z rezervního fondu Základní školy, Praha 9 - Horní 
Počernice, Ratibořická 1700, za účelem pořízení barevného multifunkčního stroje 
KONICA Minolta C 35, instalace dvou videotelefonů do hlavní budovy, dvou herních 
koberců a didaktických her pro žáky 
- a) poskytnutí záštity nad konáním multikulturní akce s názvem "Příště u Vás...s ICP: 
Ukrajinský den", která se koná dne 9. 4. 2016 
- b) použití znaku MČ Praha 20 na propagačních materiálech multikulturní akce 
Integračního centra Praha, pobočka Praha 14, s názvem "Příště u Vás...s ICP: 
Ukrajinský den" 
- c) zveřejnění pozvánky na multikulturní akci Integračního centra Praha, pobočka Praha 
14, s názvem "Příště u Vás...s ICP: Ukrajinský den", která se koná dne 9. 4. 2016, v 
HPZ 
- ukončení nájemní smlouvy na pronájem  bytu č. 12 s příslušenstvím, 3. nadzemní 
podlaží, typ 1+0 v DPS v ulici Třebešovská č. p. 17,  s paní XXXX dohodou, ke dni  
29.02.2016 
- uzavření smlouvy s firmou LUTO Invest s.r.o. na poskytnutí 100 % garance objemu 
náhradního plnění v roce 2016 ve výši 400 000.--Kč bez DPH 
- pronájem části obecního pozemku KN  parc. č. 3935 druh pozemku - ostatní plocha, 
způsob využití - neplodná půda o výměře 26 m2  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, 
za nájemné ve výši 85,- Kč/m2/měsíc,  t.j. 2.210,-  Kč/měsíc/předmět pronájmu, panu  
Ing. Janu Brothánkovi, na dobu určitou od 01.04.2016 do 31.10.2016, za účelem 
provozování venkovní zahrádky sloužící pro provozovnu "Vinotéky" na Křovinově 
náměstí 
- uzavření nájemní smlouvy s panem Ing. Janem Brothánkem 
- výpůjčku části obecního pozemku KN parc. č. 785/3 o výměře cca 2467 m2 a  
pozemku KN parc. č. 785/4 o výměře 4620 m2, vše v k. ú. Horní Počernice,  obec 



Praha,  Domu dětí a mládeže,  za účelem pořádání " Dne dětí " na dobu určitou  4. 6. 
2016 
-  pronájem části obecního pozemku KN parc. č 785/3 o výměře cca 35 m2 k. ú. Horní 
Počernice, obec Praha na dobu určitou,  4.6. 2016,  za nájemné ve výši 1.000 
Kč/předmět pronájmu,  paní Marii Beckové,  za účelem umístění stánku s občerstvením  
- uzavření smlouvy o výpůjčce  s Domem dětí a mládeže, příspěvkovou organizací, 
Ratibořická 1899, Praha - Horní Počernice, 
- uzavření nájemní smlouvy s paní Marií Beckovou 
- uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. ORO 2005 0363 se společností Hotel 
Chvalská tvrz, s. r. o. 
- výsledky inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015 a inventarizační zprávu 
- prodloužení doby používání o 2 roky u výpočetní techniky a software dle přiloženého 
seznamu 
- odpisový plán MČ Praha 20 na rok 2016  
- vyřazení majetku MČ Praha 20 (dle zápisu HIK ze dne 10. 2. 2015) v celkové hodnotě   
72.462,07 Kč 
- vyřazení majetku příspěvkových organizací  (dle zápisu HIK ze dne 10.2.2015) FZŠ 
Chodovická 154.906 Kč, DDM 57.840,40 Kč, MVK 91.924,55 Kč, ZŠ Ratibořická 
18.096,60 Kč 
- převod majetku ve výši 336.138 Kč (konvektomatu v hodnotě 309.518 Kč inv. č. 
MC20FZS22501 a zavážecí vozík v hodnotě 26.620 Kč inv. č. MC20FZS22502 ) na 
příspěvkovou organizaci FZŠ Chodovická s tím, že výši ročního odpisu na rok 2016 
pokryje příspěvková organizace ze svého provozního neinvestičního příspěvku na rok 
2016 
- pořádání akce "VETERAN PÁRTY 2016" dne 23.4.2016 v areálu Chvalské tvrze 
- spoluúčast Městské části Praha 20 na pořádání akce "VETERAN PÁRTY 2016" 
formou použití znaku MČ Praha 20 na propagačních materiálech, t.j. na letáku, 
plakátech exponáty výstavy v areálu Chvalské tvrze "VETERAN PÁRTY 2016" s 
výhradou autorizace použití znaku MČ Praha 20 na propagačních materiálech 
- záměr předávat na výstavě "VETERAN PÁRTY 2016" jako první ceny poháry s 
názvem "Pohár Horních Počernic 2016" v kategorii auto veterán, v kategorii moto 
veterán a v kategorii I. cena v jízdě, které pořídí na vlastní náklady městská část 
- bezplatné zapůjčení technického vybavení v rozsahu: 10 ks stánků a sudů na odpad s 
následnou likvidací odpadu 
- výpůjčku částí obecních pozemků KN parc. č. 1984 o výměře cca  480 m2, KN parc. č. 
1990 o výměře cca 2600 m2, KN parc. č. 1991 o výměře cca 2200 m2, v k. ú. Horní 
Počernice, obec Praha,  Klubu historických vozidel Horní Počernice o.s. , za účelem 
pořádání akce "VETERÁN PÁRTY 2016" dne 23. 4. 2016. 
- uzavření Smlouvy o výpůjčce s Klubem historických vozidel Horní Počernice, o. s. 
- čerpání ve výši 56.840,- Kč z rezervního fondu Základní školy, Praha 9 - Horní 
Počernice, Ratibořická 1700 
- povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní 
Počernice, Křovinovo nám.115, pro školní rok 2016/2017, a to na celkový počet 130 dětí 
za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy 
a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 
- přidělení bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou službou Třebešovská 17, manželům 
XXXX, Praha 9 - Horní Počernice, na dobu určitou 1 rok s možností dalšího prodloužení 



- uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.S/121/14/0010, na pronájem bytu zvláštního 
určení č. 4 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Třebešovská čp. 17,  na dobu určitou, 
od 15.03.2016 do 14.09.2016, s paní XXXX 
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/15/0129 na pronájem bytu číslo 5  v 
ul. Mezilesí  č.p. 2060 na dobu určitou,  od 01.04.2016 do 30.09.2016, s možností 
dalšího prodloužení, s paní XXXX 
- s umístěním sídla spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 
dobrovolných hasičů Praha - Chvaly, IČ 65999100, na adrese Náchodská 754  193 00 
Praha - Horní Počernice 
- se zveřejněním záměru výpůjčky nebytových prostor - místnosti č. 107 v 1. patře 
objektu Náchodská 754 postaveném na pozemcích KN parc. č. 1740/1 a KN parc. č. 
1742/2  v k. ú. Horní Počernice na dobu určitou od 1. 7. 2016 do  31. 12. 2019, spolku 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Chvaly na 
úřední desce MČ Praha 20 
- podání žaloby na vyklizení bytu č. 23, typ 3 + k. k.  s příslušenstvím, ul.  Mezilesí č. 
2056/24 
- pronájem obecních pozemků KN parc. č. 785/3 o výměře 2502 m2 a KN parc. č. 785/4 
o výměře 4620 m2, vše v k. ú. Horní Počernice,  obec Praha,  panu XXXX,  za účelem 
hostování Středověkého rytířského divadla v termínu od 4. 4. 2016 do 10. 4.  2016,  za 
nájemné ve výši 7.000 Kč/předmět a doba pronájmu + kauce 20.000.-Kč 
- uzavření nájemní smlouvy s panem XXXX 
- uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/120/16/0013 s panem XXXX (hostování 
Cirkusu Andrés) 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 1   - účelová neinvestiční dotace 
z rozpočtu hl.m .Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných 
občanům hl.m Prahy ve výši 121. 000 Kč, která je určená pro pečovatelskou službu, jejíž 
poskytovatelem je MČ Praha 20, IČ: 00240192, identifikátor služby 8642772, na základě 
svého zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 
- a) konání veřejné akce "Hudební odpoledne 2016", XI. ročník festivalu studentských 
orchestrů, zápůjčku areálu Chvalské tvrze v sobotu 21.5.2016 od 15:00 do cca 20:00 
hodin (příprava ozvučení od 10:00 hod) Základní umělecké škole, Praha 9, Ratibořická 
1899/30 na venkovním podiu (postaveném firmou Leško - Ing. J. Bubeníček) 
b) použití znaku Městské části Praha 20 na všech propagačních materiálech XI. ročníku 
festivalu studentských orchestrů "Hudební odpoledne 2016" 
c) poskytnutí finančního daru ve výši 25.100,- Kč na úhradu nákladů za pronájem podia 
a divadla, festivalový katalog a propagaci 
d) zapůjčení 25 ks židlí dne 21.5. 2016 pro orchestry v Divadle Horní Počernice od 
15:00 hod do 20:00 hod 
e) výpůjčku částí obecních pozemků KN parc. č. 1984 o výměře cca  480 m2, KN parc. 
č. 1990 o výměře cca 2600 m2, KN parc. č. 1991 o výměře cca 2200 m2, v k. ú. Horní 
Počernice, obec Praha,  Základní umělecké škole, Praha 9, Ratibořická 1899/30, za 
účelem pořádání akce " Hudební odpoledne 2016" dne 21. 5. 2016. 
f) uzavření smlouvy o výpůjčce se Základní uměleckou školou, Praha 9, Ratibořická 
1899/30, za účelem pořádání akce " Hudební odpoledne 2016" dne 21. 5. 2016 
- poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč pro Svaz tělesně postižených v České 
republice, z.s., místní organizace Horní Počernice, Jívanská 647, Praha 9 - Horní 
Počernice, na podporu činnosti spolku v roce 2016 



- poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč pro SDČR ZO Senioři Horní Počernice, 
z.s., Běluňská 1842/2, Praha 9 - Horní Počernice, na podporu činnosti spolku 
- poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč pro Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s., základní organizace Praha 20, Horní Počernice, Jívanská 1743, 
Praha 9 - Horní Počernice, na podporu činnosti spolku v roce 2016, kulturní vyžití jeho 
členů a tradiční zájezd do Lázní Poděbrady 
- pořádání akce "POČERNICKÉ KUŘE 2016" dne 20.3.2016 na obecních pozemcích v 
ulici Jeřická 
- výpůjčku části obecních pozemků KN parc.č. 3246/1, druh pozemku - ostatní plocha, o 
výměře 1898 m2,  v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou dne 20. 3. 2016, 
pro pořádání akce "POČERNICKÉ KUŘE 2016" 
- bezplatné zapůjčení technického vybavení v rozsahu: 6 ks stánků a 3 ks sudů na 
odpad s následnou likvidací odpadu 
- uzavření Smlouvy o výpůjčce s organizací Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko 
"Oheň" Praha, Na Chvalské tvrzi 860/1, Praha 9 
- peněžní dar pro paní Boženu Beňovou, ředitelku Místní veřejné knihovny, Praha 9 - 
Horní Počernice, Náchodská 754, u příležitosti životního jubilea, ve výši dle neveřejné 
přílohy 
- předání věcného daru - plnicího pera zn. Parker s vyrytým věnováním od Městské části 
Praha 20 paní Boženě Beňové vedením městské části 
-  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku KN parc.č.2776/6  v k.ú. 
Horní Počernice, obec Praha,  za účelem práva umístění součástí rozvodného 
tepelného zařízení  a zajištění jeho provozu, údržby a oprav, se společností Pražská 
teplárenská a.s.  Partyzánská 1/7, Praha 7, 170 00 
- uzavření  Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném 
pásmu rozvodného tepelného zařízení se společností Pražská teplárenská a.s.  
Partyzánská 1/7, Praha 7, 170 00 
-  uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc.č.542 v k.ú. Horní 
Počernice, obec Praha z důvodu provedení pokládky kabelu ve správě PREdistribuce 
a.s. jako součásti stavby -  "Přípojka 1 kV, Praha 9, Horní Počernice, Čechurova, parc. 
č. 541/1, připojení na distribuční síť-  D-139221",    se společností PREdistribuce, a.s.  
- přidělení bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou službou Třebešovská 17, panu XXXX, 
trvale bytem Bártlova 2900/21a, Praha 9 - Horní Počernice, na dobu určitou 1 rok s 
možností dalšího prodloužení 
- pronájem částí pozemků KN  parc. č. 1204/33  o  výměře cca 24 m2 a KN parc. č. 
3886 o výměře cca 15 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha  na dobu určitou,  od 
1. 4. 2016 do 30. 9. 2016, za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 3.315 Kč/předmět 
pronájmu/měsíc,  společnosti TRANS EXIM, spol. s r. o.,  za účelem provozování 
venkovní zahrádky sloužící pro provozovnu "Pivnice Na Kopečku" 
- uzavření nájemní smlouvy se společností TRANS EXIM, spol. s r. o. 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 2  - poskytnutí doplatku podílu z 
obdrženého odvodu z VHP a jiných technických zařízení za období 1.10.2015-
31.12.2015 ve výši 292,00 tis. Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ 
č.11/2.1/16 ze dne 29. 2. 2016 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 3 - uvolnění finančních 
prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy pro Místní lidové knihovny ve výši 66.500 Kč na 
základě svého zmocnění usnesení ZMČ č.11/2.1/16 ze dne 29. 2. 2016 



- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 4 - poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace ze SR z ÚP ČR ve výši 74.000 Kč a 29.880 Kč na základě svého 
zmocnění usnesení ZMČ č.11/2.1/16 ze dne 29. 2. 2016 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 5 - poskytnutí účelových 
investiční dotace na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Ratibořická 1700  ve výši 
1.000.000 Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č.11/2.1/16 ze dne 29. 2. 2016 
- Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2016: 
• Odpisový plán na rok 2016 - PO Chvalský zámek 
Celková výše odpisů za rok 2016 - 744.525,84 Kč 
• Odpisový plán na rok 2016 - PO FZŠ Chodovická 
Celková výše odpisů za rok 2016 - 205.478,00 Kč 
• Odpisový plán na rok 2016 - PO MŠ Chodovická 
Celková výše odpisů za rok 2016 - 211.976,00 Kč 
• Odpisový plán na rok 2016 - PO MŠ U Rybníčku 
Celková výše odpisů za rok 2016 - 254.908,00 Kč 
• Odpisový plán na rok 2016 - PO ZŠ Stoliňská 
Celková výše odpisů za rok 2016 - 125.316,00 Kč 
• Odpisový plán na rok 2016 - PO KC Horní Počernice 
Celková výše odpisů za rok 2016 - 64.490,00 Kč 
• Odpisový plán na rok 2016 - PO ZŠ a MŠ Spojenců 
Celková výše odpisů za rok 2016 - 123.861,00 Kč 
• Odpisový plán na rok 2016 - PO ZŠ Ratibořická 
Celková výše odpisů za rok 2016 - 268.159,00 Kč 
• Odpisový plán na rok 2016 - PO Místní veřejná knihovna 
Celková výše odpisů za rok 2016 - 7.422,00 Kč 
• Příspěvková organizace DDM nemá žádný odepisovaný majetek ve své evidenci a 

jejich odpisový plán je ve výši 0,-- Kč 
- poskytnutí 100 000,- Kč z rozpočtu MČ na vybudování sportovního prvku dle vítězného návrhu 

zpracované žáky místních základních škol 

-  poskytnutí 5% podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Prahy 20 tj. 78 

971,- Kč 

- podání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zateplení budovy ZUŠ 

Ratibořická 1899 

- stanovení platu vedoucímu odboru informatiky od 1. 4. 2016 – pouze v tištěné podobě 

- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 6 - vrácení uhrazené pokuty z 23. 3. 

2011  ve výši 501.000 Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č.11/2.1/16 ze dne 
29.2.2016 
 
RMČ Praha 20 neměla námitek: 

- k návrhu nařízení hlavního města Prahy, kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve 
kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v 
souladu s cenovými předpisy  
-  k udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu dle § 14 odst. 1 
zákona o odpadech pro provozovnu KOVODEMONT CZECH, a.s., Lukavecká 1732, 
19300 Praha 9 – Horní Počernice 
 
RMČ Praha 20 nařídila: 



- odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím MŠ Chodovická ve výši 
200.000,00 Kč, MŠ U Rybníčku 110.000,00 Kč, ZŠ Ratibořická 250.000,00 Kč, ZŠ a MŠ 
Spojenců 110.000,00 Kč, Chvalský zámek 700.000,00 Kč. Splatnost odvodu na účet MČ 
Praha 20 je nejpozději do 30. 10. 2016.  
 
RMČ Praha 20 nesouhlasila: 

- s využitím předkupního práva na koupi bytových domů č. p. 1928, č. p. 1929, č. p. 
2010 a č. p. 2011 postavených na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Praha a svěřené 
správě MČ Praha 20 KN parc. č. 4131/2, KN parc. č. 4131/3, KN parc. č. 4131/4 a KN 
parc. č. 4131/5 v ul. U Věže v k. ú. Horní Počernice,  za  kupní cenu  5.750.000 Kč,  za 
jeden bytový dům. 
- se záměrem pachtu pozemků KN parc. č. 4357/1, druh pozemku - orná půda, o 
výměře 44412 m2, KN parc. č. 4417/13 druh pozemku - orná půda o výměře 26047 m2 
a KN parc. č. 4454/17 druh pozemku - orná půda o výměře 32914 m2 k. ú. Horní 
Počernice, obec Praha, společnosti VIN AGRO s. r. o., na dobu neurčitou od 1. 10. 2016  
za pachtovné ve výši 5.000 Kč/ha/rok,  tj. 51.867 Kč/rok/předmět pachtu,  za účelem 
provozování zemědělské výroby 
 
RMČ Praha 20 odložila: 

- zveřejnění dokumentace vlivů na životního prostředí  podle §8 zákona č.100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí záměru Výstavba Bílý Vrch - revize 1, Praha 20" 
 
RMČ Praha 20 navrhla: 

- v nové obecně závazné vyhlášce, kterou se mění obecně závazná vyhlášce č. 13/2014 
Sb., hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol, vyčlenit ulici 
Chlumeckou ze školského obvodu Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 
823 
 
RMČ Praha 20 doplnila: 

- pracovní skupinu na výstavbu Sportovní haly o tyto členy: Ing. Lucii Cepákovou, Bc. 
Janu Hájkovou a Mgr. Karolínu Klímovou  
 
 
 
 

Návrh na usnesení 
Zastupitelstva městské části Praha 20, konaného dne 18.4.2016 

 
Zastupitelstvo MČ Praha 20 
 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části Praha 20 za uplynulé období 
 
předkládá: Hana Moravcová, starostka 
zpracovala: A. Jandová, asistentka OKÚ 
Dne: 18.3.2016 

 


