
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  7.4., 12.4., 19.4., 26.4., 10.5., 16.5. a 24.5.2016 
 
RMČ Praha 20 vzala na vědomí: 
- rezignaci paní Michaely Červené k 31.3.2016 na funkci předsedkyně redakční rady 
Hornopočernického zpravodaje 
- informaci EO o návrhu vyúčtování poskytnutého provozního příspěvku a vyúčtování 
poskytnutých účelových příspěvků u příspěvkových organizacích zřizovaných MČ Praha 20 v 
roce 2016. Veškeré poskytnuté příspěvky z rozpočtu zřizovatele jsou vypořádány s vyúčtováním 
v účetním období, ve kterém byly poskytnuty 
- ekonomické informace k datu 08. 04. 2016 
- zápis z jednání Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové ze dne 29.3.2016 
- předloženou informaci o stavu záborů v Horních Počernicích  
- informaci o nájemních smlouvách a výši nájemného se zahrádkářskými svazy v Horních 
Počernicích 
- závěr zjišťovacího řízení podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
záměru "P3 Prague Horní Počernice , hala F - změna užívání části haly na sklad barev a laků 
- informaci o zaslání pracovního výkresu Metropolitního plánu pro potřeby konzultace s 
městskými částmi 
- informaci o zpracování oponentního hydrogeologického posudku 
- informaci o záměru zřízení prodejny Billa v areálu bývalého podniku TRW Volant 
- ekonomické informace k datu 20. 04. 2016 
- informaci o konané řádné valné hromadě společnosti SC XAVEROV Horní Počernice a.s. dne 
11.4.2016 
- cenovou nabídku ve výši 15.000.-Kč za prezentaci kulturních akcí MČ Praha 20 v rozsahu 
dvou stran formátu A5 v časopise Krásná a Zdravá 
- předloženou  informaci o konkretizaci zadání na posouzení lokality Čertousy (povodí potoka) 
- žádost komise dopravy, aby alespoň 10 pracovních dnů před projednáváním finální verze 
koncepce cyklistické dopravy v Radě nebo Zastupitelstvu, byla tato verze zaslána členům 
Komise dopravy RMČ Praha 20 ke konečnému vyjádření 
- předloženou  informaci o seznámení se investora BD Čertousy s oponentním HG posudkem 
zpracovaným Katedrou zdravotního a ekologického inženýrství, fakulta stavební, ČVUT, v 
březnu 2016 
- změnu adresy profilu zadavatele MČ Praha 20 
- předání stanoviska MŽP k  návrhu koncepce  "Územní energetická koncepce hl.m.Prahy 2013-
2033 (aktualizace 2014)"  a požaduje, aby koncepce byla dále upřesněna a doplněna zejména 
o dopady do lokalit/oblastí hl. m. Prahy. Pro oblast Horních Počernic a okolí by bylo důležité a 
významné podrobnější rozpracování koncepce z nárůstu dopravy a jeho dopadů na životní 
prostředí. Tento materiál by měl být dále využit pří plánování a  projednávání komunikací ve 
východní části hl. m. Prahy a být i podporou pro prosazení budovat dálniční okruh mimo území 
hl. m. Prahy. 
Komise doporučuje nadále prosazovat budování dálničního okruhu mimo území hl.m. Prahy. 
Komise dále doporučuje, aby při dopracování koncepce byl zohledněn rozvoj Horních Počernic, 
zejména nárůst obyvatel, a tomuto nárůstu aby odpovídalo kapacitní zajištění elektřiny, vody, 
kanalizace, plynu a komunikací 



- informaci o výši nájemného a ceně příslušenství v zahrádkářských koloniích v okolních 
městských částech Prahy 
- informaci záznamu z místního šetření ve věci "Vysoký početní stav prasete divokého na území 
Horních a Dolních Počernic a Běchovic" 
- informaci o návrhu na ukončení smlouvy o spolupráci a návrhu na uzavření nové smlouvy o 
spolupráci,  se společností Blooman Development s.r.o. 
- předloženou informaci týkající se činnosti pracovní skupiny „Sportovní hala“ 
- předloženou  informaci ve věci návrhu smlouvy předloženým  Katedrou zdravotního a 
ekologického inženýrství, fakulta stavební, ČVUT, v březnu 2016 
- předloženou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 za období 
od 1.1.2015 - 31. 12.2015, která byla provedena odborem kontrolních činností MHMP 
- ekonomické informace k datu 6.5.2016 
- informaci o upravených projektech, kterým byla schválena nižší finanční podpora z rozpočtu 
MČ Praha 20 z programu pro poskytování účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v 
rámci projektu Zdravá MČ a MA21, než bylo v podané žádosti 
- předloženou informaci o zveřejnění posudku současně s doplněním dokumentace podle 
zákona č. 100/2001 Sb. k záměru : "Bílý Vrch - revize 1" 
- předloženou informaci o dopravním značení 
- předloženou informaci o stavu záborů v Horních Počernicích k 30.4.2016 
- Závěry a usnesení ZMČ Praha 20 č. 12 konaného dne 18.4.2016 
- informaci o přístupu ke zdroji vody v zahrádkářských osadách v Horních Počernicích 
- že při přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 za rok 2015, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. 
(zejména ustanovení § 2 a 3), byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 
nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c uvedeného zákona. Zjištěné 
nedostatky: 
Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem 
- Inventurní soupis neobsahoval požadované údaje (okamžik připojení podpisového záznamu 
osob odpovědných za zjištění skutečností a za provedení inventury, slovní označení podle 
směrné účtové osnovy) 
- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky účetní závěrky vycházející z názvu dané 
položky. 
- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "Dlouhodobé pohledávky"¨ 
- Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření MČ Praha 20 v budoucnosti 
- protinávrh na úpravu smluvních ujednání založených smlouvami č. ORO 1998 0028 a ORO 
2010 0751 
- Přehled správních řízení zahájených ve věci rušení povolení k provozování loterií a jiných 
podobných her, v souvislosti s OZV č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění OZV č. 10/2013 
Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné 
hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace 
- Ekonomické informace k datu 18.05.2016 
zápis z valné hromady TJ Sokol Horní Počernice konané dne 12.5.2016 v klubovně tělocvičny 
Chvalkovická 2031/47 a výroční zprávu o činnosti a hospodaření TJ Sokol Horní Počernice v 
roce 2015 
předloženou informaci o zveřejnění posudku a doplnění dokumentace podle zákona č. 100/2001 
Sb. k záměru: "Výstavba Bílý Vrch - revize 1" a konstatuje, že nebyly vypořádány  tyto 
připomínky MČ z Usnesení RMČ č. 47/2.1/16 ze dne 18.2.2016 : 
1.Není provedeno zhodnocení kumulativních záměrů s ostatními záměry v území, např. týkající 
se vyšších hodnot benzo(a)pyrenu. 



2. V posudku EIA není uvedeno, že obsluha ČOV bude zajištěna firmou Konhefr. Je třeba také 
upřesnit pojem dočasnost ve vztahu k provozu budoucí ČOV. V textu je nesprávně uvedeno 
Nařízení vlády č.23/2011 Sb. Toto Nařízení vlády již neplatí a je nahrazeno NV č. 401/2015 Sb. 
3. Připomínka byla vypořádána. 
4. Připomínka byla vypořádána. 
5. Připomínka byla vypořádána. 
6. Tento bod komise neposuzovala, neboť problém se týká řešení dopravní situace. 
Závazné stanovisko EIA je podkladem pro další řízení (územní, stavební), proto nelze 
akceptovat přesunutí řešení některých důležitých zjištění do dalších kroků - územních a 
stavebních řízení (např.zásady organizace výstavby a další). 
- informaci ve věci harmonogramu údržby koryta Jirenského potoka 
- předloženou informaci o obdrženém Stanovisku MŽP k Programu zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Praha CZ 01 
- výsledek kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy OŽOSA 
- Výroční zprávu Pečovatelské služby Městské části Praha 20 za rok 2015 
- Výroční zprávu Místní veřejné knihovny, Kulturního centra Horní Počernice a Chvalského 
zámku za rok 2015 
- žádost pí. Markéty Viehmannové o ukončení členství v Komisi pro sociálně právní ochranu dětí 
- sdělení Mgr. Aleny Naidrové, o vzdání se funkce tajemnice Úřadu městské části Praha 20 ke 
dni 10. 5. 2016 
 
RMČ Praha 20 souhlasila:  
- s poskytnutím  finančních prostředků na celoroční činnost spolku Divadelní sdružení Horních 
Počernic, IČ 265 18 368, v rámci dotačního programu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti 
kultury ve výši 130.000,- Kč 
- s poskytnutím  finančních prostředků na projekt "Obnova a pořízení sportovního vybavení, 
údržba Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích v oblasti sportu a bezpečnosti, 
všestranný sport dětí a mládeže" spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice v 
rámci dotačního programu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 
70.000,- Kč  
- s věcným obsahem Smlouvy o spolupráci  k záměru " Výstavba Bílý vrch " v rozsahu 
doplňovacího návrhu přílohy č. 1 - Technické řešení a specifikace dětského hřiště 
- s umístěním stavby ,,Plnící stanice CNG Bonett EUROGAS" v areálu ČS PHM Makro - Černý 
Most" na pozemku KN parc. č. 4485/135 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, dle projektové 
dokumentace  vypracované f. Bonett, Praha 3,  z prosince 2015 za podmínky uzavření smlouvy 
o spolupráci mezi MČ Praha 20 a investorem stavby 
- s poskytnutím  finančních prostředků na skautské akce během roku, akce pro rodiče a 
veřejnost spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice v rámci dotačního 
programu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti kultury ve výši 36.000,- Kč 
- se zveřejněním záměru  směny části obecního pozemku o výměře cca 62,6 m2 vzniklého 
oddělením z pozemku  KN parc. č. 4232/27, druh pozemku - orná půda o výměře 1447 m2 v k. 
ú. Horní Počernice, obec Praha za pozemek  ve vlastnictví paní Ing. Markéty Kolářové KN parc. 
č. 4232/18, druh pozemku - orná půda o výměře 18 m2  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  s 
doplatkem ve výši 5130 Kč/m2, od Ing. Kolářové,  na úřední desce ÚMČ Praha 20 
- s uzavřením dodatku  upravujícím ukončením nájemní smlouvy č. ORO 2010 0751  dohodou,  
ke dni 31. 5. 2016 
- se zveřejněním záměru pronájmu obecních pozemků  KN parc. č. 1990 o výměře cca 10 m2 a 
KN  parc. č. 1987/1 o  výměře cca 23 m2 v areálu Chvalského zámku v k. ú. Horní Počernice 
panu Janu Rejlkovi za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 2.805 Kč/měsíc/předmět pronájmu 
na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016  za účelem provozování venkovního posezení 
pizzerie La Trattoria T na úřední desce MČ Praha 20. 



za podmínky uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ORO č. 1998 0028 
- s uzavřením dodatku  upravujícím ukončením nájemní smlouvy č. ORO 2010 0751  dohodou,  
ke dni 31. 5. 2016 
- se zveřejněním záměru pronájmu obecních pozemků  KN parc. č. 1990 o výměře cca 10 m2 a 
KN  parc. č. 1987/1 o  výměře cca 23 m2 v areálu Chvalského zámku v k. ú. Horní Počernice 
panu Janu Rejlkovi za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 2.805 Kč/měsíc/předmět pronájmu 
na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016  za účelem provozování venkovního posezení 
pizzerie La Trattoria T na úřední desce MČ Praha 20. 
za podmínky uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ORO č. 1998 0028 
- s poskytnutím  finančních prostředků na projekt celoroční činnost TJ Sokol Horní Počernice z 
dotace MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 420.000,- Kč 
- s umístěním stavby přípojky kanalizace na pozemku KN parc.č. 3795 a 3794 v k.ú. Horní 
Počernice, obec Praha, v rozsahu projektové dokumentace " Kanalizační přípojka k RD Horní 
Počernice č.p. 829/6 " vypracované společností AH profi plan s.r.o. , Praha 9 ze srpna 2015 
- s pronájmem části pozemku KN parc.č. 3794 a 3795 o celkové výměře 18 m2 v k.ú. Horní 
Počernice, obec Praha, Vladimíru Smýkalovi a Ivě Radionové na dobu určitou, nepřesahující 28 
dní. 
- s uzavřením Nájemní smlouvy s Vladimírem Smýkalem a Ivou Radionovou 
- s umístěním stavby v souladu s ust. § 96 odst. 3 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb. a provedením 
stavby v souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. f zák. č. 183/2006 Sb. - ,,Novostavba RD a 
zahradního domku na p.č. 4405/4 v Praze - Horních Počernicích " , v rozsahu PD zpracované 
projekční kanceláří Pils Projekt, Plzeň z února 2016 
- s umístěním stavby v souladu s ust. § 96 odst. 3 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb. a provedením 
stavby v souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. f) zák. č. 183/2006 Sb. - ,,Nástavba patra RD v ul. 
Závrchy 2478/12" v Praze - Horních Počernicích " v rozsahu PD zpracované Ing. Petrem 
Jenýšem z prosince 2015 
- s umístěním stavby "Obnova zděného plotu kolem p.č. 3564/2 a 3565 k.ú. Horní Počernice" v 
rozsahu dle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. M. Svobodovou, Praha 8 
- s umístěním stavby v souladu s ust. § 96 odst. 3 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb. a provedením 
stavby v souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. f) zák. č. 183/2006 Sb. - "Novostavba rodinného 
domu na p.č. 4037/218, k.ú. Horní Počernice", v rozsahu PD zpracované Ing. arch. Jakubem 
Jakubcem z února 2016 
- s termíny zasedání RMČ: 26.7., 23.8., 6.9., 20.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 
20.12.2016 
- s termíny zasedání ZMČ: 12.9., 12.12.2016 
- hospodaření MČ Praha 20 za 1. čtvrtletí roku 2016 
- s rozpočtovým opatřením schvalovaným ZMČ na rok 2016 č. 1 - přesun hřbitovních služeb a 
nájmů do hlavní činnosti navýšení příjmů MČ. Příjem ve výši 1.689.000 Kč  použít na úhradu 
běžných výdajů spojených s provozem hřbitovů 51.000 Kč a snížení financování o 1.638.000 Kč, 
to zn. nový závazný ukazatel rozpočtu financování činí nově: 87.060.300 Kč¨ 
- s předloženou účetní závěrkou MČ Praha 20 za rok 2015. Na základě předložených podkladů 
viz. přiložené přílohy (celkem 20 příloh - bez důvodové zprávy) poskytuje účetní závěrka MČ 
Praha 20 za rok 2015 v rozsahu posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví a finanční situace jednotky. 
Účetní závěrka MČ Praha 20 za rok 2015 
Hospodaření MČ Praha 20 vykázalo za rok 2015 kladný hospodářský výsledek:¨ 
Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 157.080.318,66 Kč 
Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 22.195.479,64 Kč¨ 
Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 155.585.741,68 Kč¨ 
Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 6.404.138,25 Kč¨ 
Hospodářský výsledek za rok 2015 z hlavní činnosti je ve výši 1.494.576,98 Kč¨ 



Hospodářský výsledek za rok 2015 z vedlejší činnosti je ve výši 15.791.341,39 Kč 
Hospodářský výsledek celkem za obě činnosti rok 2015 je ve výši 17.285.918,37 Kč 
- s návrhem závěrečného účtu za rok 2015 (celoroční hospodaření) s výhradami. Nedílnou 
součástí závěrečného účtu je příloha č. 1 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2015, příloha č. 2 - příkaz  starostky - opatření, příloha č. 3 - rozvaha k 31.12.2015, příloha č. 4 - 
výkaz zisků a ztrát k 31.12.2015, příloha č. 5 -příloha k 31. 12. 2015, příloha č. 6 - výkaz pro 
hodnocení rozpočtu k 31. 12. 2015, příloha č. 7 - přehled o peněžních tocích k 31.12.2015 a 
příloha č. 8 - finanční vypořádání s SR a MHMP za rok 2015 
- s  ukončením nájemní smlouvy č. ORO 2011 0723, dohodou  
- s  ukončením nájemní smlouvy č. S/120/16/0035, dohodou.  
- se směnou obecního pozemku parc. č. 4232/34 o výměře 63 m2 vzniklého oddělením z 
pozemku  KN parc. č. 4232/27, druh pozemku - orná půda o výměře 1447 m2 v k. ú. Horní 
Počernice, obec Praha na základě geom. plánu č.  5054-131/2016 za pozemek  ve vlastnictví 
paní Ing. Markéty Kolářové KN parc. č. 4232/18, druh pozemku - orná půda o výměře 18 m2  v 
k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  s doplatkem ve výši 5130 Kč/m2, od Ing. Markéty Kolářové 
- se zveřejněním záměru směny  části obecního pozemku o výměře cca 394 m2 vzniklého 
oddělením z pozemku  KN parc. č. 582/1, druh pozemku - orná půda o výměře 1637 m2 v k. ú. 
Horní Počernice, obec Praha za část pozemku ve vlastnictví pana Michaela Janovského o 
výměře cca 1227 m2 vzniklou oddělením z pozemku KN parc. č. 579, druh pozemku - orná půda 
o výměře 2984 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  na úřední desce MČ Praha 20 
- se záměrem výstavby venkovního sportovního hřiště na pozemku KN parc. č. 4276/1 v k.ú. 
Horní Počernice ve funkčním využití ZNK 
- se zveřejněním záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 36, druh pozemku - orná půda o 
výměře cca 550 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na dobu určitou, ode dne předání 
do dne převzetí formou předávacích protokolů, společnosti Bloomen Development, s. r. o.za 
účelem vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v rozsahu uzavřené Plánovací 
smlouvy, na úřední desce MČ Praha 20  
 
RMČ Praha 20 schválila: 
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0013 ze dne 14.4.2014 na pronájem bytu 
číslo 35  v ul. Mezilesí  č.p. 2057 na dobu určitou  od 01.05.2016 do 30.04.2017, s možností 
dalšího prodloužení, s paní XXXX 
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/15/0058 na pronájem bytu číslo 17 v ul. 
Mezilesí č.p. 2060, na dobu určitou od 01.05.2016 do 30.04.2017, s možností dalšího 
prodloužení, s panem XXXX 
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0017 na pronájem bytu číslo 37 v ul. 
Mezilesí č.p. 2060 na dobu určitou od 01.05.2016 do 30.04.2017, s možností dalšího 
prodloužení, s paní XXXX 
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0019 na pronájem bytu číslo 1  v ul. 
Chodovická  č.p. 2250 na dobu určitou  od 01.05.2016 do 30.04.2017, s možností dalšího 
prodloužení, s paní XXXX 
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0018 na pronájem bytu číslo 33  v ul. 
Mezilesí  č.p. 2056 na dobu určitou  od 01.05.2016 do 30.04.2017, s možností dalšího 
prodloužení, s manžely XXXX  
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0016 na pronájem bytu číslo 6 v ul. 
Jívanská č.p. 1746 na dobu určitou  od 01.05.2016 do 30.04.2017, s možností dalšího 
prodloužení, s paní XXXX 
- 1) vypsání výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Dodávka 
víceúčelového zametacího stroje"  
- 2) způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny 



- 1) vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„ZŠ Ratibořická – rekonstrukce WC" 
- 2)  způsob hodnocení nabídky podle výše nabídkové ceny 
- 1) vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„ZŠ Stoliňská 822 a 823 - oprava střechy" 
- 2)  způsob hodnocení nabídky podle výše nabídkové ceny a doby záruky 
- pronájem části pozemku KN parc.č.3878/1 o celkové výměře  18 m2 v k.ú. Horní Počernice, 
obec Praha, manželům Fietkovým  na dobu určitou,  nepřesahující 28 dní. 
- uzavření Nájemní smlouvy s manželi Fietkovými  
- a) poskytnutí finančních prostředků na projekt "Podpora společných aktivit „znevýhodněných„ 
rodin (zdravotně, sociálně) s „běžnými“ rodinami a jejich integrace v rámci komunity" Divizny - 
střediska Diakonie a misie Církve československé husitské, IČ 035 488 99, v rámci dotačního 
programu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sociální ve výši 15.000,- Kč  
- b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 
- a) poskytnutí finančních prostředků na jednorázové sportovní akce a pronájem Ing. Lenky 
Malé, v rámci dotačního programu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sportu ve výši 24.000,- 
Kč   
- b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 
- a) poskytnutí finančních prostředků na projekt "Podpora dlouhodobé sportovní činnosti - Anna 
Češpivová - vodní lyžování" Anně Češpivové, nar. 15. 3. 1995, v rámci dotačního programu MČ 
Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sportu ve výši 10.000,- Kč   
- b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 
- a) poskytnutí finančních prostředků na projekt "Podpora dlouhodobé sportovní činnosti - Jakub 
Češpivo - vodní lyžování" Darii Češpivové, v rámci dotačního programu MČ Praha 20 pro rok 
2016 v oblasti sportu ve výši 10.000,- Kč   
- b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 
- a) poskytnutí finančních prostředků na projekt "Jarní a podzimní dětské rybářské závody" 
Českého rybářského svazu, MO Horní Počernice, IČ 452 50 294, v rámci dotačního programu 
MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sportu ve výši 6.000,- Kč   
- b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 
- a) poskytnutí finančních prostředků na projekt "Podpora tradiční kulturní akce  - 
VETERANPARTY 2016" Klubu historických vozidel Horní Počernice, o.s., IČ 226 07 404, v 
rámci dotačního programu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti kultury ve výši 20.000,- Kč   
- b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 
- a) poskytnutí finančních prostředků na podporu celoroční činnosti v oblasti stepu Marku Mečíři, 
zastoupenému zákonným zástupcem, p. Petrem Mečířem, v rámci dotačního programu MČ 
Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sportu ve výši 10.000,- Kč   
- b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 
- pronájem 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  
- uzavření nájemní smlouvy s se společností deFousek, s. r. o. 



- pronájem 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 s  občerstvením,  za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 8.500 Kč/předmět 
pronájmu/měsíc 
- uzavření nájemní smlouvy s panem Josefem Řehákem 
- výpůjčku části obecního pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Horní 
Počernice, obec Praha Chvalskému zámku p. o. na dobu určitou, dne 21. 5. 2016,  pro pořádání 
akce s názvem Festival historického tance    
- uzavření smlouvy o výpůjčce s Chvalským zámkem p. o.  
- výpůjčku části obecního pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Horní 
Počernice, obec Praha Chvalskému zámku p. o. na dobu určitou, od  16. 4. 2016 do  17. 4. 
2016,  pro pořádání akce s názvem Výstava plemene sheltie na Chvalském zámku   
- uzavření smlouvy o výpůjčce s Chvalským zámkem p. o.  
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 15  -  vratka poskytnuté účelové 
neinvestiční dotace ze SR z ÚP ČR ve výši  29.800 Kč 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 16 - poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ze SR z ÚP ČR ve výši 72.200 Kč  
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 17 - dar MČ Praha 9 na přehlídku 20. 
ročníku nesoutěžní přehlídky MČ s názvem "Předškoláček 2016" ve výši 3.000 Kč 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 18 -  zpracování  žádosti v rámci výzvy 
OP VVV ve výši 42.000 Kč 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa: Číslo 472 
na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul. Bystré), o 
výměře: 2,5 m2,, doba nájmu od  01.05.2016 - 30.04.2026, na částku: 1.900,00 Kč, pan: XXXX, 
smlouva číslo S/12/2016/0725 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa: Číslo 1227 
na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul. Bystré), o 
výměře: 0,7 m2, doba nájmu od  01.04.2016 - 31.03.2026, na částku: 532,00 Kč, pan: XXXX, 
smlouva číslo S/12/2016/0726 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem kolumbární schránky: Číslo 1 
na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul. K 
Odpočinku a z ul. K Berance), o výměře: 0,2 m2, doba nájmu od  01.05.2016 - 30.04.2026, na 
částku:1.371,00 Kč, pan: XXXX, smlouva číslo S/12/2016/0727 
- od roku 2016 poskytování provozních neinvestičních příspěvků bez vyúčtování. Účelové 
neinvestiční příspěvky a poskytnuté investiční příspěvky se příspěvkovým organizacím poskytují 
s finančním vypořádáním, to zn. zálohově 
- uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům KN parc.č.  4249/2 a 4244/15  v k.ú. 
Horní Počernice, obec Praha,  z důvodu provedení   pokládky kabelů VN ve správě 
PREdistribuce a.s.,  jako součásti stavby - "Obnova TS 4274, vodárna Leštínská",   se 
společností PREdistribuce, a.s.   
- Vydání rozhodnutí s dopravní uzavírkou ul. Lipí v úseku od ul. Ratibořická po ul. Javornická v 
rámci konání sportovní akce „Den dětí“, která se bude konat dne 4. 6. 2016 od 9:00 do 18:00 
hodin.  
- uzavření rámcové smlouvy o dílo na opravy místních komunikací 2016 se stavební společností 
Šlehofer s.r.o 
- pronájem části pozemku KN parc.č. 3841/2 o celkové výměře  52 m2 v k.ú. Horní Počernice, 
obec Praha, panu Pavlovi a paní Šárce Vincencové  na dobu určitou,  nepřesahující 28 dní. 
- uzavření Nájemní smlouvy s  panem Pavlem Vincencem a paní Šárkou Vincencovou 
- přidělení účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu  MČ Praha 20 na  podporu aktivit 
v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21: RC MUM(Ekomum 2016) 8 000,- Kč, ZŠ 
Ratibořická (Jedlé křoví aneb Babiččina spižírna 8 000,- Kč, ZŠ Stoliňská (Ven z lavic) 6 070,- 



Kč, ZŠ Stoliňská (Táto mámo pojeď se mnou) 19 645,- Kč, ZO Včelaři (prezentace včelařství v 
rámci kampaně Dny zdraví 2016) 3 600 Kč, FZŠ Chodovická (Sportovní den v areálu školy v 
rámci kampaně ke Dnům zdraví) 4 685,- Kč 
- 1) vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„ZŠ Stoliňská 2240 - výměna podlahy v tělocvičně" 
- 2)  způsob hodnocení nabídky podle výše nabídkové ceny 
- 1) vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Rekonstrukce podhledů včetně osvětlení Gymnázium Chodovická, Praha 9 – Horní Počernice" 
- 2)  způsob hodnocení nabídky podle výše nabídkové ceny 
- čerpání celkové částky ve výši 5.000,- Kč z rezervního fondu Základní školy, Praha 9 - Horní 
Počernice, Ratibořická 1700, za účelem pořízení upomínkových předmětů pro žáky a na úhradu 
některého z pořádaných výletů (vstupy, občerstvení pro žáky) v rámci konání školy v přírodě 
třídy 5. B ve školním roce 2015/2016 
- přijetí účelově určených peněžních darů v celkové výši 21.000,- Kč,  věcných darů v celkové 
výši 14.694,52 Kč a reklamních předmětů Domu dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, 
Ratibořická 1899, které jsou určeny na akci Den dětí, konané dne 4. června 2016 a na pořádaný 
výtvarný tábor, který proběhne v termínu 1.7.- 9.7.2016, a to dle přílohy č. 1  a schvaluje 
následné čerpání peněžních darů ve výši 21.000,- Kč z rezervního fondu organizace. 
- a) poskytnutí finančních prostředků na podporu ochotnického divadla jako volnočasové aktivity 
pro děti a mládež z dotace MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti kultury ve výši 10.000,- Kč   
- b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 
- a) poskytnutí finančních prostředků Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha-
Chvaly na podporu 3. ročníku Hudebního festivalu u sv. Ludmily v Praze na Chvalech z dotace 
MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti kultury ve výši 25.000,- Kč   
- b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 
- a) poskytnutí finančních prostředků SHM Klub Praha - Počernice na projekt "V Počernicích 
není nuda" z dotace MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti kultury ve výši 30.000,- Kč   
- b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 
- a) poskytnutí finančních prostředků Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice na podporu 
činnosti Klubu seniorů SKP HOPO z dotace MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti kultury ve výši 
10.000,- Kč   
- b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 
- a) poskytnutí finančních prostředků na projekt "Všestranná pohybová příprava dětí MČ Praha 
20" spolku Senior fitness, z.s., z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sportu ve výši 0,- 
Kč z důvodu, že v současné době je dostatek jiných nabídek a sportovního vyžití na území MČ 
Praha 20 a žádná z MŠ nemá zájem o tento projekt.  
- b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 
- a) poskytnutí finančních prostředků na projekt "Senioři Prahy 20 v pohybu" spolku Senior 
fitness, z.s., z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sportu ve výši 26.000,- Kč   
- b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 
- a) poskytnutí finančních prostředků na bojové sporty - kickbox, box Martině Ptáčkové z 
rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sportu ve výši 30.000,- Kč   
- b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 



- a) poskytnutí finančních prostředků na bojové sporty - jiu - jitsu, BJJ, kickbox, box p. Josefu 
Ptáčkovi z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sportu ve výši 10.000,- Kč   
- b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 
- a) poskytnutí finančních prostředků na cyklistiku Dominiku Koudelovi z rozpočtu MČ Praha 20 
pro rok 2016 v oblasti sportu ve výši 0,- Kč z důvodu, že nebyl zjištěn přínos z hlediska 
reprezentace MČ, ale jedná se o zájmovou činnost jednotlivce. 
- b)  poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části Praha 20 
- a) poskytnutí finančních prostředků na cyklistiku Tomáši Koudelovi z rozpočtu MČ Praha 20 
pro rok 2016 v oblasti sportu ve výši 0,- Kč  z důvodu, že nebyl zjištěn přínos z hlediska 
reprezentace MČ, ale jedná se o zájmovou činnost jednotlivce. 
- b) poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části Praha 20 
- a) poskytnutí finančních prostředků na lední hokej Adamu Brízgalovi, zastoupenému zákonným 
zástupcem, p. Ivanem Brízgalou, z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sportu ve výši 
10.000,- Kč   
- b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 
- bezplatné zapůjčení technického vybavení v rozsahu: čtyř stánků na akci "Jarní výstava" dne 
2.6.2016 v areálu Mateřské školy speciální, Základní školy praktické a Základní školy speciální, 
Praha 9, Bártlova 83, s dopravou technického vybavení na místo akce dopoledne 
- 1) vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Vybavení 
budovy Náchodská 754, Praha 9 – Horní Počernice“ 
- 2)  způsob hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky, dílčí hodnotící kritéria jsou: 

 a) Nabídková cena      70 % 
 b) Architektonický návrh, vizualizace   15 % 
 c) Technické řešení      15 % 
 

- a) poskytnutí finančních prostředků na projekt "V. ročník Memoriálu Rosti Čtvrtlíka" z dotace 
MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti kultury ve výši 5.000.- Kč   
- b) vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 
-  přijetí věcného daru od společnosti Pekařství Moravec s.r.o.  ve výši 1.090,- Kč na obdarování 
účastníků Plesu pro seniory  
- pronájem pozemků KN parc. č. 785/3, druh pozemku - orná půda o výměře 2502 m2 a KN 
parc. č. 785/4, druh pozemku - orná půda o výměře 4620 m2 vše  v k.ú. Horní Počernice, obec 
Praha na dobu určitou,  od  26. 9. 2016 do 3. 10. 2016,  panu Karlu Helferovi za cenu 8 000,- Kč 
za dobu a  předmět pronájmu, za účelem pořádání Svatováclavské pouti. 
- uzavření nájemní smlouvy s panem Karlem Helferem 
- pacht pozemku KN parc. č. 4417/13 druh pozemku - orná půda o výměře 26047 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. 13.024 Kč/rok/předmět pachtu,  za účelem provozování 
zemědělské výroby, 
- uzavření pachtovní smlouvy se společností VIN AGRO s. r. o. 
- výpůjčku části pozemku KN parc. č. 36 , druh pozemku - orná půda, o výměře cca 990 m2 v k. 
ú. Horní Počernice, obec Praha na dobu určitou,  od 1. 5. 2016 do 31. 3. 2017,  společnosti PSP 
GDS, s. r. o. za účelem zřízení zařízení staveniště pro výstavbu obytného souboru Beranka II 
- uzavření smlouvy o výpůjčce se společností PSP GDS, s. r. o. 
- uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ORO č. 1998 0028 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 19  - navýšení běžných výdajů SD do 
příjmu dotace ve výši 443 tis. Kč, dar M. Turnovi ve výši 5 tis. Kč na úhradu nákladů na 
zhotovení poháru pro vítěze Memoriálu Martina Turny  



- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. rozpočtové opatření MČ Praha 20 na 
rok 2016 č. 20 - vratka finančních prostředků  ve výši 548.600 Kč v souvislosti s ukončením 
projektu OPPK - rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 21 - účelová neinvestiční dotace 
integrace žáků období 1.1.2016-31.8.2016 ve výši 727.300 Kč 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa: Číslo 114 
na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul. K 
Odpočinku a z ul. K Berance), O výměře: 2,6 m2, doba nájmu od 01.01.2016 - 31.12.2025, na 
částku: 1.976,00 Kč, pan: XXXX, smlouva číslo S/12/2016/0728 
- změnu v rozpisu rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2016 č. 1 - Ideové řešení a dodání digitálních 
podkladů křižovatky Jeřická x Chvalkovická 
- účetní odpis pohledávky ve výši 51.912 Kč za nájem bytu v ul. Mezilesí XXXX. 
- účetní odpis pohledávky ve výši 27.349,80 Kč na nájem nebytových prostor v ul. Mezilesí 
XXXX 
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14191113 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Snížení 
energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Ratibořická" 
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/15/0062 na pronájem bytu číslo 5 v ulici 
Třebešovská č.p. 18 na dobu určitou, od 01.06.2016 do 31.05.2017, s možností dalšího 
prodloužení, s paní XXXXXXX XXXXX 
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0023 na pronájem bytu číslo 5 v ulici 
Dobšická č.p. 1742 na dobu určitou, od 01.06.2016 do 31.05.2017, s možností dalšího 
prodloužení, s paní XXXXXX XXXXXXXXXXXX 
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0024 na pronájem bytu č. 1 v ulici 
Jívanská č.p. 1745 na dobu určitou, od 01.06.2016 do 31.05.2017, s možností dalšího 
prodloužení, s panem XXXXXXX XXXXXXXX 
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/15/0061 na pronájem bytu číslo 29 v ulici 
Mezilesí č.p. 2056 na dobu určitou, od 01.06.2016 do 31.05.2017, s možností dalšího 
prodloužení, s paní XXXXXXXX XXXXXXXXX 
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/15/0063 na pronájem bytu číslo 19 v ulici 
Mezilesí č.p. 2057 na dobu určitou, od 01.06.2016 do 31.05.2017, s možností dalšího 
prodloužení, s paní XXXXXX XXXXXXXXXXX 
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0025 na pronájem bytu číslo 38 v ulici 
Mezilesí č.p. 2057 na dobu určitou šesti měsíců, od 01.06.2016 do 30.11.2016, s možností 
dalšího prodloužení, s paní XXXXX XXXXXXX a panem XXXXXX XXXXX 
- uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/15/0060 na pronájem bytu zvláštního určení 
č. 9 v Domě s pečovatelskou službou v ulici Třebešovská č.p. 17 na dobu určitou, od 01.06.2016 
do 31.05.2017, s možností dalšího prodloužení, s paní XXXXXXX XXXXXXXXXX 
- předloženou smlouvu o dílo: Posouzení povodí a kapacity Jirenského potoka v katastrálním 
území Horní Počernice 
- poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč určený na částečné pokrytí nákladů na zajištění 
akce "14. ročník setkání majitelů motocyklů Böhmerland" 
- čerpání celkové částky ve výši 10.000,- Kč z rezervního fondu Základní školy, Praha 9 - Horní 
Počernice, Ratibořická 1700, za účelem úhrady potřeb žáků 3.B na škole v přírodě a žáků 5.B v 
rámci akce ukončení školního roku 2015/2016, kdy zdrojem uvedených peněžních prostředků v 
rezervním fondu jsou účelově určené peněžní dary 
- pořádání akce "RODINNÝ BĚH" dne 18.5.2016 organizovanou Atletickým oddílem TJ Sokol 
Horní Počernice ve spolupráci s o.s. MUM - Rodinné centrum, Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní 
Počernice, za podmínky uvedení pozemků do původního stavu a závoz 3 ks velkých stolů a 3 ks 
lavic zapůjčených příspěvkovou organizací Chvalský zámek na akci dne 18.5. 2016 



- navýšení počtu zaměstnanců od 1. září 2016 o dva, tj. navýšení celkového úvazku o 1,75 a o 
jednoho zaměstnance na dohodu o provedení práce v příspěvkové organizaci Místní veřejná 
knihovna, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754 
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 15233653 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Zateplení a 
výměna oken MŠ Ratibořická 2299, 2. etapa" 
- pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ZŠ Stoliňská 822 a 
823 - oprava střechy:¨ 
1.    Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00, Brno - Obřany, IČ 41432037 - 
nabídková cena bez DPH 964 550,39 Kč, cena s DPH 1 167 105,97 Kč 
2.    Roman Mareš, Trnková 231, 250 70, Postřižín, IČ 45777993 - nabídková cena 1 085 034,53 
Kč  bez DPH 
3.    Milan Szabo, Foglarova 3212,470 01, Česká Lípa, IČ 66079721- nabídková cena 1 120 
844,00 Kč  bez DPH 
4.    MONTIS - ČR, a.s., Hradešínská 2401/53, 101 00 Praha - Vinohrady, IČ 25116304 - 
nabídková cena 1 129 495,18 Kč  bez DPH 
5.    R v.o.s., Na Topolce 1347/5, 140 00, Praha - Nusle, IČ 64572129 - nabídková cena 1 363 
433,08 Kč  bez DPH 
6.    PEKO spol. s.r.o., Komárovská 290/59, 193 00, Praha - Horní Počernice, IČ 15886271 - 
nabídková cena 1 381 163,94 Kč  bez DPH 
7.    Genel Invest holding s.r.o., Toužimská 1051/24f, 197 00, Praha - Kbely, IČ 04217519 - 
nabídková cena 1 426 710,53 Kč  bez DPH 
- vyloučení uchazeče: ¨ 
Radek Vajda – KLEMPO, Bezděkov 5, 438 01 Žatec, IČ 87873940 - uchazeč nenacenil 
aktualizovaný rozpočet v rámci dodatečné informace č. 1 
FAST střechy s.r.o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod, IČ 27537676 - uchazeč nenacenil 
aktualizovaný rozpočet v rámci dodatečné informace č. 1 
Konstruktis Praha, spol. s.r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha-Nusle, IČ 45799431 - 
uchazeč nenacenil aktualizovaný rozpočet v rámci dodatečné informace č. 1 
- zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ZŠ Stoliňská 822 a 823 - oprava 
střechy společnosti s nejnižší nabídkovou cenou: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 
693/45, 614 00, Brno - Obřany, IČ 41432037 - za nabídkovou cenu 964 550,39 Kč bez DPH,  1 
167 105,97 Kč s DPH 
- pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na  stavební práce: „ZŠ Ratibořická- 
rekonstrukce WC“ 
1.   B&P Interiéry s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 253 92 077, Cenová 
nabídka: 981 205,50 Kč bez DPH 
2.   OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, 190 00 Praha - Střížkov, IČ: 248 32 898, Cenová 
nabídka: 1 039 325,00 Kč bez DPH 
3.   BROS BAU s.r.o., Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy, IČ: 274 13 063, Cenová 
nabídka: 1 116 777,29 Kč bez DPH 
4.   S.V.A. spol. s.r.o., Pramenná 3, 148 00 Praha 4 - Kunratice, IČ: 186 26 467, Cenová 
nabídka: 1 130 000,00 Kč bez DPH 
5.   XEDOS s.r.o., Bělehradská 1402, 120 00 Praha 2, IČ: 271 21 852, Cenová nabídka: 1 245 
719,94 Kč bez DPH 
6.   EMV s.r.o., Vlnitá 890/70, 147 00 Praha4, IČ: 480 38 792, Cenová nabídka: 1 340 000,00 Kč 
bez DPH 
7.   STIGMA, spol. s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 261 76 645, Cenová 
nabídka: 1 419 505,38 Kč bez DPH 
8.   PEKO spol. s.r.o., Komárovská 290/59, 193 00 Praha - Horní Počernice, IČ: 158 86 271, 
Cenová nabídka: 1 421 312,87 Kč bez DPH¨ 



9.    MONTIS - ČR a.s., Hradešínská 2401/53, 101 00 Praha - Vinohrady, IČ: 251 16 304, 
Cenová nabídka: 1 495 919,07 Kč bez DPH 
- vyloučení uchazeče: 
Konstruktis Praha, spol. s.r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha - Nusle - uchazeč nenacenil 
aktualizovaný rozpočet v rámci dodatečné informace č. 1 
GENEL INVEST HOLDING s.r.o., Toužimská 1051/24f, 197 00 - uchazeč nenacenil 
aktualizovaný rozpočet v rámci dodatečné informace č. 1 
- zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  
ZŠ Ratibořická - rekonstrukce WC společnosti s nejnižší nabídkovou cenou:  
B&P Interiéry s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz , IČ: 253 92 077 za nabídkovou 
cenu 981 205,50 Kč bez DPH,  1 187 258,66 Kč s DPH  
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě SML/2012/0159 se společností Blooman Development s. r. 
o. 
- uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Blooman Development s. r. o. 
- vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„DDM – výměna podhledů" 
- způsob hodnocení nabídky podle výše nabídkové ceny 
- Účetní závěrku příspěvkové organizace Místní veřejná knihovna za rok 2015 na základě 
předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 2015, 
výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015, příloha k 31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 2015, 
inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31. 12. 2015. 
Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 3.193.972,83 Kč. 
Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 3.193.972,83 Kč. 
Hospodářský výsledek za rok 2015 je 0,- Kč. 
Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu 
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní 
jednotky. 
- Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Ratibořická za rok 2015 na základě 
předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 2015, 
výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015, příloha k 31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 2015, 
inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31. 12. 2015. 
Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 33.500.125,09 Kč. 
Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 293.676,- Kč. 
Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 33.462.125,09 Kč. 
Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 30.533,00 Kč. 
Hospodářský výsledek za rok 2015 je 301.143,- Kč. 
Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu 
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní 
jednotky. 
- Rozdělení hospodářského výsledku ve výši  301.143,- Kč následovně: 
Fond odměn tj. 80% ..........................240.914,40 Kč 
Rezervní fond tj. 20% ......................... 60.228,60 Kč  
- Čerpání rezervního fondu v měsíci lednu 2015 ve výši poskytnutého daru, tj. částky 38.000,- 
Kč. 
- Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Spojenců za rok 2015 
na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 
2015, výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015, příloha k 31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 
2015, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31. 12. 2015. 
Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 16.910.131,77 Kč. 
Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 64.108,75 Kč. 
Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 16.910.131,77 Kč.¨ 



Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 2.829,29 Kč. 
Hospodářský výsledek za rok 2015 je 61.279,46 Kč. 
Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu 
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní 
jednotky. 
- Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 61.279,46 Kč následovně: 
Fond odměn tj. 80 % .............. 49023,12 Kč 
Rezervní fond tj. 20 % .............12.256,34 Kč  
Plus prodej varného kotle z roku 2014 ve výši 400,00 Kč do rezervního fondu 
- Přesun částky 400,00 Kč za prodej varného kotle v roce 2014 a evidovaného na rozvahovém 
pomocném učtu 349 do rezervního fondu organizace. O tuto částku bude rezervní fond navýšen. 
- Účetní závěrku FZŠ Chodovická za rok 2015 na základě předložených podkladů pro schválení 
účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 2015, výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015, příloha k 
31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 2015, inventarizace rozvahových a podrozvahových 
účtů k 31. 12. 2015 
Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 29.682.634,78 Kč. 
Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 796.964,50 Kč. 
Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 29.682.634,78 Kč. 
Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 627.540,90 Kč. 
Hospodářský výsledek za rok 2015 je 169.423,60 Kč. 
Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu 
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní 
jednotky. 
- Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 169.423,60 Kč následovně:¨ 
Fond odměn tj. 45 % .......................76.240,50 Kč 
Rezervní fond tj. 55% .......................93.183,10 Kč  
- Účetní závěrku příspěvkové organizace Chvalský zámek za rok 2015 na základě předložených 
podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 2015, výkaz zisků a ztrát 
k 31. 12. 2015, příloha k 31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 2015, inventarizace 
rozvahových a podrozvahových účtů k 31. 12. 2015. 
Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 8.158.267,34 Kč. 
Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 1.321.521,83 Kč. 
Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 8.158.267,34 Kč. 
Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 1.009.648,50 Kč. 
Hospodářský výsledek za rok 2015 je 311.873,33 Kč. 
Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu 
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní 
jednotky. 
- Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 311.873,33 Kč následovně: 
Fond odměn tj. 80 % .................... 249.490,00 Kč 
Rezervní fond tj. 20 % .................... 62.383,33 Kč  
Účetní závěrku Mateřské školy Chodovická za rok 2015 na základě předložených podkladů pro 
schválení účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 2015, výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 
2015, příloha k 31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 2015, inventarizace rozvahových a 
podrozvahových účtů k 31. 12. 2015 
Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 25.276.289,52 Kč. 
Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 67.478,00 Kč. 
Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 25.276.289,52 Kč. 
Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 5.257,12 Kč. 
Hospodářský výsledek za rok 2015 je 62.220,88 Kč. 



Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu 
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní 
jednotky. 
- Účetní závěrku příspěvkové organizace Kulturní centrum Horní Počernice za rok 2015 na 
základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 
2015, výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015, příloha k 31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 
2015, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31. 12. 2015 
Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 8.331.062,75 Kč. 
Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 74.491,00 Kč. 
Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 8.331.062,75 Kč. 
Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,00 Kč. 
Hospodářský výsledek za rok 2015 je 74.491,00 Kč. 
Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu 
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní 
jednotky. 
- Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 74.491,00 Kč následovně: 
Rezervní fond tj. 100 % ......... 74.491,00 Kč  
- Účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže za rok 2015 na základě 
předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 2015, 
výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015, příloha k 31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 2015, 
inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31. 12. 2015 
Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 8.832.862,30 Kč. 
Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 44.215,00- Kč. 
Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 8.832.862,30 Kč. 
Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 24.069,93 Kč. 
Hospodářský výsledek za rok 2015 je 20.145,07 Kč. 
Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu 
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní 
jednotky. 
- Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 20.145,07 Kč následovně: 
Rezervní fond tj. 100% 20.145,07 Kč.  
- Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 62.220,88 Kč následovně: 
Fond odměn tj. 80% .....................49.776,00 Kč 
Rezervní fond tj. 20% ....................12.444,88Kč  
- Účetní závěrku MŠ Rybníčku za rok 2015 na základě předložených podkladů pro schválení 
účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 2015, výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015, příloha k 
31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 2015, inventarizace rozvahových a podrozvahových 
účtů k 31. 12. 2015¨ 
Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 8.690.270,37 Kč. 
Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 22.859,00- Kč. 
Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 8.690.270,37 Kč. 
Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 9.184,33 Kč. 
Hospodářský výsledek za rok 2015 je 13.674,67 Kč. 
Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu 
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní 
jednotky. 
- Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 13.674,67 Kč následovně: 
Fond odměn tj. 80% ................10.939,00 Kč 
Rezervní fond tj. 20%................2.735,67 Kč 
- Účetní závěrku ZŠ Stoliňská za rok 2015 na základě předložených podkladů pro schválení 
účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 2015, výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015, příloha k 



31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 2015, inventarizace rozvahových a podrozvahových 
účtů k 31. 12. 2015 
Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 24.089.735,89 Kč. 
Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 275.200,- Kč. 
Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 24.089.735,89 Kč. 
Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 188.176,00 Kč. 
Hospodářský výsledek za rok 2015 je 87.024,- Kč. 
Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu 
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní 
jednotky. 
- Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 87.024,00 Kč následovně: 
Fond odměn tj. 80% .......69.600,00 Kč 
Rezervní fond tj. 20% ......17.424,00 Kč 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem kolumbární schránky: Číslo 9 
na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul. K 
Odpočinku a z ul. K Berance), O výměře: 0,2 m2, Doba nájmu od 01.06.2016 - 31.05.2026, Na 
částku:1.371,00 Kč, Paní: XXXXXX, Smlouva číslo S/12/2016/0730 
-  podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem kolumbární schránky: Číslo 
87 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.K 
Odpočinku a z ul. K Berance), O výměře: 0,2 m2, Doba nájmu od 01.05.2016 - 30.04.2026, Na 
částku:1.371,00 Kč, Paní: Eva Skřivánková, trvalý pobyt: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX 
Smlouva číslo S/12/2016/0731 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem kolumbární schránky: Číslo 
88 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.K 
Odpočinku a z ul. K Berance), O výměře: 0,2 m2 , Doba nájmu od¨ 
01.05.2016 - 30.04.2026, Na částku:1.371,00 Kč, Paní: Alena Polívková, trvalý pobyt: 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX, Smlouva číslo 
S/12/2016/0732-  podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem kolumbární 
schránky: Číslo 89 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích 
(hlavní vchod je z ul.K Odpočinku a z ul. K Berance), O výměře: 0,2 m2, Doba nájmu od 
01.05.2016 - 30.04.2026, Na částku:1.371,00 Kč, Paní: Marta Zvonařová, trvalý pobyt: 
XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX XX X XXXXXXXXX, Smlouva číslo S/12/2016/0733 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa: Číslo 855 
na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.Bystré), O 
výměře: 2,5 m2,Doba nájmu od 05.06.2016 - 04.06.2026, Na částku: 1900,00 Kč, Paní: Martina 
Alferyová, trvalý pobyt: XX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX, 
Smlouva číslo S/12/2016/0734 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa: Číslo 1000 
na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.Bystré), O 
výměře: 1 m2, Doba nájmu od 16.05.2016 - 15.05.2026, Na částku: 760,00 Kč, Pan: Martin 
Neužil, trvalý pobyt: XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX, Smlouva číslo S/12/2016/0735 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem kolumbární schránky: Číslo 
78 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.K 
Odpočinku a z ul. K Berance), O výměře: 0,2 m2, Doba nájmu od 01.06.2016 - 31.05.2026, Na 
částku:1.371,00 Kč, Pan: Antonín Vostradovský, trvalý pobyt: XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 
XX XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX, Smlouva číslo S/12/2016/0736 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa: Číslo 127 
na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.Bystré), O 
výměře: 1,4 m2, Doba nájmu od 01.01.2017 - 31.12.2026, Na částku: 1064,00 Kč, Paní: 



Jaroslava Zezulková, trvalý pobyt: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX 
XXXXXXXXX, Smlouva číslo S/12/2016/0737 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa: Číslo 453 
na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.Bystré), O 
výměře: 2,5 m2, Doba nájmu od 01.01.2017 - 31.12.2026, Na částku: 1900,00 Kč, Paní: Jitka 
Drozdová, trvalý pobyt: XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX, Smlouva číslo 
S/12/2016/0738 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa: Číslo 1063 
na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.Bystré), O 
výměře: 4,9 m2, Doba nájmu od 01.01.2017 - 31.12.2026, Na částku: 3724,00 Kč, Pan: Jiří 
Procházka, trvalý pobyt: XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX, 
Smlouva číslo S/12/2016/0739 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa: Číslo 1125 
na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.Bystré), O 
výměře: 3,2 m2, Doba nájmu od 01.01.2017 - 31.12.2026, Na částku: 2432,00 Kč, Pan: Jan 
Just, trvalý pobyt: XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXX, Smlouva číslo 
S/12/2016/0740 
- pronájem kolumbární schránky na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních 
Počernicích paní Anně Klimasové, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X X XXXXX XXXX 
- pronájem kolumbární schránky na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních 
Počernicích paní L. Michovské, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X X XXXXX XXXX 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 22 na základě svého zmocnění 
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 - posouzení lokality Čertousy ve výši 610.000 Kč 
- účetní odpis pohledávky ve výši 51.912 Kč za nájem bytu v ul. Mezilesí dlužník Pěkný J. 
- účetní odpis pohledávky ve výši 30.387,10 Kč na nájem nebytových prostor v ul. Mezilesí 
dlužník Machara V. 
- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku příspěvková organizace Dům dětí a mládeže na 
rok 2016 ve výši 52.400,00 Kč na obnovu počítačů v učebně výpočetní techniky 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 23 na základě svého zmocnění 
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek příspěvkové organizace Dům 
dětí a mládeže Horní Počernice 2015 ve výši 452.400,00 Kč  
- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na rok 2016 ve výši 52.400,00 Kč příspěvkové 
organizace Dům dětí a mládeže Horní Počernice a 400.000,00 Kč na navýšení rezervy RMČ 
- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Fakultní základní škola Chodovická na rok 
2016 ve výši 96.500,00 Kč na nákup nového školního nábytku. 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 24 na základě svého zmocnění 
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Fakultní základní škola 
Chodovická 2015 ve výši 96.500,00 Kč  
- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na rok 2016 Fakultní základní škola 
Chodovická na nákup nového školního nábytku.  
- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Chvalský zámek na rok 
2016 ve výši 132.500,00 Kč na výstavu "Merkur není jen planeta" a poskytnutí účelového 
neinvestičního příspěvku ve výši 50.000,00 Kč na výstavu "Studio Kamarád nebo Krajina her 
Stanislava Holého" 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 25 na základě svého zmocnění 
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci 
Chvalský zámek ve výši 182.500,00 Kč - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na rok 
2016 ve výši 132.500,00 Kč na výstavu "Merkur není jen planeta" a poskytnutí účelového 
neinvestičního příspěvku na rok 2016 ve výši 50.000,00 Kč na výstavu "Studio Kamarád nebo 
Krajina her Stanislava Holého" příspěvkové organizaci Chvalský zámek. 



- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Kulturní Centrum Horní 
Počernice na rok 2016 ve výši 24.500,00 Kč na technické vybavení učeben. 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 26 na základě svého zmocnění 
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek příspěvková organizace 
Kulturní Centrum Horní Počernice  ve výši 24.500,00 Kč - poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku na rok 2016 příspěvkové organizaci Kulturní Centrum Horní Počernice na technické 
vybavení učeben.   
- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Mateřské škole Chodovická na rok 2016 ve výši 
177.500,00 Kč na nákup materiálu na opravy závěsných systémů na záclony. 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 27 na základě svého zmocnění 
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Mateřská škola Chodovická ve 
výši 205.400,00 Kč - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na rok 2016 ve výši 
177.500,00 Kč na opravy závěsných systémů na záclony a 27.900,00 Kč na navýšení rezervy 
RMČ 
- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Mateřská škola U Rybníčku na rok 2016 ve výši 
35.900,00 Kč na nákup odrážedel a dětských šlapadel.  
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 28 na základě svého zmocnění 
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Mateřská škola U Rybníčku  
ve výši 35.900,00 Kč - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na rok 2016 Mateřské 
škole U Rybníčku na nákup odrážedel a dětských šlapadel. 
- navýšení provozního neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Místní veřejná 
knihovna na rok 2016 o částku 57.000,00 Kč. 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 29 na základě svého zmocnění 
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Místní 
veřejná knihovna 2015 ve výši 57.000,00 Kč - navýšení provozního neinvestičního příspěvku 
MVK na rok 2016  
- navýšení provozního neinvestičního příspěvku Základní škole Ratibořická na rok 2016 o částku 
8.700,00 Kč 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 30 na základě svého zmocnění 
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Základní škola Ratibořická 
2015 ve výši 8.700,00 Kč - navýšení provozního neinvestičního příspěvku na rok 2016  
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 31 na základě svého zmocnění 
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Základní škola Stoliňská 2015. 
Finanční prostředky ve výši 239.200,00 Kč budou použity na investiční úpravy bývalého bytu v 
budově Stoliňská 823/16 na učebnu. Úpravy provede MČ Praha 20, Odbor Hospodářské správy 
a investic. 
- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Základní škola a Mateřská škola Spojenců na 
rok 2016 ve výši 82.700,00 Kč na opravu chodníku v areálu školy. 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 32 na základě svého zmocnění 
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Základní škola a Mateřská 
škola Spojenců 2015 ve výši 82.700,00 Kč - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 
Základní škola a Mateřská škola Spojenců na rok 2016 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 33 na základě svého zmocnění 
usnesení č. 11/2.1/16, kterým se zvyšují příjmy MČ o 191.800 Kč a běžné výdaje MČ o 191.800 
Kč dle popisu v důvodové zprávě. 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ č. 34 na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 
11/2.1/16 - granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2016 na projekt 
Nizkoprahový klub HoPo ve výši 100.000 Kč. 
- Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 35 na základě svého zmocnění 
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 – granty hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a 
školských zařízeních ve výši 73.000 Kč pro příspěvkové organizace ZŠ Ratibořická - projekt 



adaptační výjezdy 16.000 Kč, ZŠ Ratibořická - specializační studium pro školní metodiky 
prevence rizikového chování 8.000 Kč, ZŠ Stoliňská - přátelská škola - bezpečná škola I. a II. 
stupeň, adaptační výjezdy 6. tříd 49.000 Kč. 
- Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 36 – účelová neinvestiční dotace na 
přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 
11/2.1/16 ve výši 80.000 Kč 
- Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 37 na základě svého zmocnění 
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 – účelová neinvestiční dotace na projekt na podporu vzdělávání č. 
projektu 4043 - Nejen "Setkávání", aneb učíme se navzájem pro ZŠ Stoliňská ve výši 45.000 Kč 
- Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 38 na základě svého zmocnění 
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 – účelová neinvestiční dotace na podporu poskytování sociálních 
služeb na území hl. m. Prahy pro pečovatelskou službu provozovanou MČ Praha 20 ve výši 
698.000 Kč 
- Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 39 na základě svého zmocnění 
usnesení č. 11/2.1/16 – účelově určené finanční prostředky na projekt EU – MŠ Ratibořická – 
zateplení 2. etapa ve výši 533.600 Kč 
- Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 40 na  základě svého zmocnění 
usnesení č. 11/2.1/16 – účelově určené finanční prostředky na projekt EU – Rekonstrukce 
objektu veřejné vybavenosti Náchodská 754 ve výši 12.600 Kč 
- Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 41 na základě svého zmocnění 
usnesení č. 11/2.1/16 – účelová neinvestiční dotace ze SR z ÚP ČR ve výši 71.100 Kč 
- Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 42 na základě svého zmocnění 
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 – přesun finančních prostředků obdržených z operačního programu 
Životní prostředí do investiční rezervy MČ Praha 20 ve výši 546.200 Kč 
- přijetí věcného daru od společnosti Pekařství Moravec s.r.o. ve výši 7.185.-Kč na akci 
Formanské slavnosti 
- návrh předloženého programu 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 dne 13.6.2016 od 17 
hod. v KS Domeček v Horních Počernicích 
- vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„MŠ Ratibořická – oprava vodovodního potrubí, odpadů a WC v pavilonu A" 
- způsob hodnocení nabídky podle výše nabídkové ceny 
- variantu řešení výstavby krytého sportoviště číslo 4 (tělocvična v podobě, která byla 
představena v návrhu pana projektanta Ing. Pavla Bejčka, avšak při využití kombinace 
montované a klasické technologie) 
- přijetí věcných darů v maximální hodnotě 20.000,- Kč, účelově určených peněžních darů v 
celkové výši 17.000,- Kč a jejich následné čerpání z rezervního fondu Kulturního centra Horní 
Počernice, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Votuzská 379/11, které jsou určeny na 46. 
ročník festivalu Divadlo v přírodě, která se uskuteční v období květen – červen 2016, a to dle 
přílohy č.1 
- čerpání částky ve výši 99.000,- Kč z rezervního fondu za účelem pořízení interaktivní tabule a 
příslušenství a čerpání částky ve výši 25.000,- Kč za účelem pořízení dataprojektoru Základní 
škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700,  kdy uvedené peněžní prostředky 
rezervního fondu byly poskytnuty formou peněžního daru 
- podání žádostí o dotace ze 17. a 18. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
kulturně komunitní centrum v budově Náchodská 754 v Horních Počernicích 
- odměny za I. pololetí roku 2016 ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 
Městská část Praha 20, předložené v listinné formě neveřejné přílohy 
- pronájem části pozemku KN parc.č. 4258/4 o celkové výměře 70 m2 v k.ú. Horní Počernice, 
obec Praha, panu Ing. Petrovi a paní Lence Bizdrovým na dobu určitou, nepřesahující 28 dní. 
- uzavření Nájemní smlouvy s Ing. Petrem a Lenkou Bizdrovou 



- výpůjčku obecního pozemku KN parc. č. 786/129 o výměře 2155 m2, druh pozemku - ostatní 
plocha, způsob využití - jiná plocha, ul. Jívanská v k. ú. Horní Počernice, obec Praha Mateřské 
škole, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900  
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. S/120/14/0056 s Mateřskou školou, Praha 9 - 
Horní Počernice, Chodovická 1900  
- uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc.č. 4497/1 v k.ú. Horní Počernice, 
obec Praha, za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy – kabelového 
vedení 22 kV, jako součásti stavby - "P20, VGP PARK U Tabulky IV. etapa VoTS, kVN", se 
společností PREdistribuce, a.s. 
- odměny za I. pololetí roku 2016 vedoucím odborů Úřadu m. č. Praha 20, předložené v písemné 
formě neveřejné přílohy 
- pořádání akce "POHÁDKOVÝ LES" ke Dni dětí a výpůjčku 3 stánků a technickou podporu při 
závozu 4 stolů a 5 lavic dne 5.6. 2016 na akci "POHÁDKOVÝ LES", organizovanou RC MUM, 
z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, která se koná v lese u koupaliště ve 
Svépravicích v době od 14.00 hod do 18.00 hod 
- pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Vybavení budovy 
Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernice"  
Ceiba, s.r.o., Jana Opletala 1265, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ 25609033 
Nabídková cena: 1 261 855 Kč bez DPH 
Celkové hodnocení: 96,46 bodů 
 
Hilbert Interiéry s.r.o., Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 28661133 
Nabídková cena: 1 379 084 Kč bez DPH 
Celkové hodnocení: 88,05 bodů 
- zadání zakázky malého rozsahu na dodávky "Vybavení budovy Náchodská 754, Praha 9 - 
Horní Počernice" společnosti Ceiba, s.r.o., Jana Opletala 1265, 250 01 Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav, IČ 25609033 s nabídkovou cenou 1 261 855 Kč bez DPH 
- pořadí nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení "Dodávka víceúčelového zametacího stroje":  
Unikont Group s.r.o. 
Služeb 609/6, Praha 10 – Malešice, 108 00, IČ 41193113 
Nabídková cena: 1 990 000 Kč bez DPH 
 
HANES s.r.o. 
U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00, IČ 26131919 
Nabídková cena: 2 096 000 Kč bez DPH 
 
Eva Žaludová, Tovární 1808/44, Ústí nad Labem – centrum, 400 01, IČ 44259361 
Nabídková cena: 2 100 000 Kč bez DPH 
- vyloučení uchazeče SOME TECHNIKA s.r.o., Jarošovská 1267/II, Jindřichův Hradec, 377 01, 
IČ 26060574 ze zadávacího řízení 
- zadání veřejné zakázky "Dodávka víceúčelového zametacího stroje" se společností Unikont 
Group s.r.o., Služeb 609/6, Praha 10 – Malešice, 108 00, IČ 41193113 s nabídkovou cenou 1 
990 000 Kč bez DPH (2 407 900 Kč včetně DPH) 
výsledek výběrového  řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
Rekonstrukce podhledů včetně osvětlení Gymnázium Chodovická, Praha 9 – Horní Počernice v 
pořadí:  
1. WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01,Ledeč nad Sázavou, IČ: 28977955, Cenová 
nabídka: 717 828,03,- Kč bez DPH  
2. EMV s.r.o., Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, IČ: 48038792, Cenová nabídka: 740 000,00,- Kč 
bez DPH  



3. XEDOS s.r.o., Bělehradská 1402, 120 00 Praha 2, IČ: 27121852, Cenová nabídka: 765 
733,81,- Kč bez DPH  
4. PEKO spol. s.r.o., Komárovská 290/59, 193 00 Praha - Horní Počernice, IČ: 15886271, 
Cenová nabídka: 765 968,27,- Kč bez DPH  
5. M.C.STAV ART s.r.o., Čechurova 241/7, 193 00, Praha - Horní Počernice, IČ: 27217116, 
Cenová nabídka: 832 442,00,- Kč bez DPH  
6. Konstruktis Praha, spol. s.r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha - Nusle, IČ: 45799431, 
Cenová nabídka: 994 840,46,- Kč bez DPH 
- přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci  Rekonstrukce podhledů 
včetně osvětlení Gymnázium Chodovická, Praha 9 – Horní Počernice   
společnosti: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01,Ledeč nad Sázavou, IČ: 
28977955, Cenová nabídka: 717 828,03,- Kč bez DPH 
- výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
ZŠ Stoliňská 2240 - výměna podlahy v tělocvičně v pořadí:  
1. Ullman Tomáš, Ve strouze 3463/8, Ústí nad Labem, IČ: 03159990, Cenová nabídka: 499 
350,00,- Kč bez DPH  
2. Design sport service " B A F R " společnost s ručením omezeným, Moskevská 1575/24, 400 
01 Ústí nad Labem, IČ: 40229921, Cenová nabídka: 521 450,00,- Kč bez DPH  
3. DARIEN s.r.o. , Bukovecká 10, 040 12 Košice, IČ: 36583740, Cenová nabídka: 608 050,00,- 
Kč bez DPH  
4. DOR - SPORT s.r.o., 739 36, Bruzovice 247, IČ: 60774151, Cenová nabídka: 826 242,50,- Kč 
bez DPH  
5. Konstruktis Praha, spol. s.r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha - Nusle, IČ: 45799431, 
Cenová nabídka: 948 795,00,- Kč bez DPH 
- přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci  ZŠ Stoliňská 2240 - 
výměna podlahy v tělocvičně uchazeči:  Ullman Tomáš, Ve strouze 3463/8, Ústí nad Labem, IČ: 
03159990, Cenová nabídka: 499 350,00,- Kč bez DPH 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa: číslo 167 
na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul. Bystré), O 
výměře: 1,3 m2, Doba nájmu od 01.01.2017 - 31.12.2026, Paní: Jana Zástěrová, trvalý pobyt: 
XXX  Smlouva číslo S/12/2016/0742 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa: číslo 1169 
na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul. Bystré), O 
výměře: 2,5 m2, Doba nájmu od 01.01.2017 - 31.12.2026, Paní: Jindřiška Schützová, trvalý 
pobyt: XXX, Smlouva číslo S/12/2016/0743 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa: číslo 1237 
na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul. Bystré), O 
výměře: 3 m2, Doba nájmu od 01.01.2017 - 31.12.2026, Pan: Jiří Slabihoud, trvalý pobyt: XXX,   
Smlouva číslo S/12/2016/0744 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa: číslo 1304 
na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul. Bystré), O 
výměře: 1,2 m2, Doba nájmu od 01.01.2017 - 31.12.2026, Pan: František Šlesingr, trvalý pobyt: 
Molákova 573/30, 186 00 Praha 8 - Karlín, Smlouva číslo S/12/2016/0745 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem kolumbární schránky: číslo 11 
na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul. Bystré), O 
výměře: 0,2 m2, Doba nájmu od 19.07.2016 - 18.07.2026, Paní: Marie Honcová, trvalý pobyt: 
XXX, Smlouva číslo S/12/2016/0746 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa: číslo 329-
330 na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul. Bystré), 
O výměře: 5,3 m2, Doba nájmu od 01.07.2016 - 30.06.2026, Paní: Marie Třísková, trvalý pobyt: 
XXX, Smlouva číslo S/12/2016/0749 



- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa: číslo 611 
na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul. K 
Odpočinku a z ul. K Berance), O výměře: 2,8 m2, Doba nájmu od 01.07.2016 - 30.06.2026, 
Paní: Miluše Veselá, trvalý pobyt: XXX, Smlouva číslo S/12/2016/0748 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa: číslo 1288 
na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul. Bystré), O 
výměře: 0,7 m2, Doba nájmu od 28.07.2016 - 27.07.2026, Pan: Lubomír Hruštinec, trvalý pobyt: 
XXX, Smlouva číslo S/12/2016/0750 
- podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem kolumbární schránky: číslo 31 
na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul. K 
Odpočinku a z ul. K Berance), O výměře: 0,2 m2 Doba nájmu od 01.06.2016 - 30.05.2026, Paní: 
Magdalena Brzková, trvalý pobyt: XXX, Smlouva číslo S/12/2016/0741 
- Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 43 – účelová neinvestiční dotace na 
provozování sběrného dvora v ulici Chvalkovická na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 
11/2.1/16 ve výši 4.800.000 Kč 
- doplnění směrnice evidence a vymáhání pohledávek v bodě 8.1. : V případě opakovaných 
zpožděných plateb se jednotlivé vypočtené úroky z prodlení sloučí. Penalizační faktura se 
vystaví, když výše vypočteného úroku z prodlení z takových faktur činí více než 100 Kč 
- rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 44 - přesun finančních prostředků SD z 
důvodu přidělení dotace do rezervy RMČ ve výši 443.000 Kč na základě svého zmocnění č. 
usnesení ZMČ 11/2.1/16 
 
RMČ Praha 20 nesouhlasila: 
- s poskytnutím finančních prostředků na projekt "Podpora dětí a mládeže v oblasti fotbalu" 
spolku SC Xaverov v rámci dotačního programu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sportu a 
tělovýchovy z důvodu, že ve vyúčtování dotace za rok 2015 byly nalezeny závažné nedostatky. 
Dle zásad nelze tento projekt podpořit 
- s poskytnutím  finančních prostředků na projekt o.s. BikeRanch Team v rámci dotačního 
programu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sportu a tělovýchovy z důvodu nesplnění 
podmínek a nedoplnění žádosti ke dni konání mimořádné RMČ 
- se změnou územního plánu na pozemku parc. č. 4033/1 v k.ú. Horní Počernice při D10, 
spočívajícím ve změně funkční plochy z nezastavitelného území OP - orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny na zastavitelné území VS - výroby, skladování a distribuce  
 
 
RMČ Praha 20 jmenovala: 
- komisi pro otevírání obálek na výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky 
"Dodávka víceúčelového zametacího stroje" v následujícím složení: 
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20, náhradník - Mgr. Jiří Beneda, radní MČ Praha 20, 
Mgr. Alena Šefčíková, radní MČ Praha 20, náhradník - Ing. Pavel Wágner, radní MČ Praha 20, 
Mgr. Jiří Arnošt, vedoucí kanceláře ÚMČ Praha 20, náhradník - Mgr. Tomáš Pištěk, právník 
OKÚ ÚMČ Praha 20, 
Jaroslav Píša, vedoucí OMH ÚMČ Praha 20, náhradník - Petr Báček, referent OMH ÚMČ 
Praha 20, 
Jaromír Dvořák, garážmistr OMH ÚMČ Praha 20, náhradník - Jan Záloha, referent OMH ÚMČ 
Praha 20,  
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20, náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, 
referentka OHSaI ÚMČ Praha 20   
a 
- hodnotící komisi v následujícím složení: 
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20, náhradník - Mgr. Jiří Beneda, radní MČ Praha 20, 



Mgr. Alena Šefčíková, radní MČ Praha 20, náhradník - Ing. Pavel Wágner, radní MČ Praha 20, 
Mgr. Jiří Arnošt, vedoucí kanceláře ÚMČ Praha 20, náhradník - Mgr. Tomáš Pištěk, právník 
OKÚ ÚMČ Praha 20, 
Jaroslav Píša, vedoucí OMH ÚMČ Praha 20, náhradník - Petr Báček, referent OMH ÚMČ 
Praha 20, 
Jaromír Dvořák, garážmistr OMH ÚMČ Praha 20, náhradník - Jan Záloha, referent OMH ÚMČ 
Praha 20,  
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20, náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, 
referentka OHSaI ÚMČ Praha 20  
zástupce veřejnosti - Ivana Strunz, náhradník -  Josef Hohenberger, referent OHSaI ÚMČ 
Praha 20  
- výběrovou a hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„ZŠ Ratibořická – rekonstrukce WC" ve složení: 
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20, Náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ 
Praha 20, 
Mgr. Eva Březinová místostarostka MČ Praha 20, Náhradník –Mgr. Alena Šefčíková, radní 
MČ Praha 20, 
Karla Polydorová, radní MČ Praha 20,  Náhradník – Ing. Pavel Wágner,  radní MČ Praha 20, 
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20, Náhradník - Libor Kuthan, vedoucí 
oddělení správy majetku  OHSaI  ÚMČ Praha 20 
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20, Náhradník Josef 
Hohenberger, referent OHSaI ÚMČ Praha 20 
zástupce veřejnosti - Zdeněk Trávníček, Náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI 
ÚMČ Praha 20   
- paní Vladimíru Šafrovou předsedkyní redakční rady HPZ od 12.4.2016 
- výběrovou a hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„ZŠ Stoliňská 822 a 823 - oprava střechy" ve složení: 
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20, Náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ 
Praha 20, 
Mgr. Eva Březinová místostarostka MČ Praha 20, Náhradník –Mgr. Alena Šefčíková, radní 
MČ Praha 20, 
Karla Polydorová, radní MČ Praha 20, Náhradník – Ing. Pavel Wágner,  radní MČ Praha 20, 
Mgr. Jiří Arnošt, vedoucí kanceláře ÚMČ Praha 20,  náhradník - Mgr. Tomáš Pištěk, právník 
OKÚ ÚMČ Praha 20, 
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20, Náhradník - Libor Kuthan, vedoucí 
oddělení správy majetku  OHSaI  ÚMČ Praha 20 
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20, Náhradník Josef 
Hohenberger, referent OHSaI ÚMČ Praha 20 
zástupce veřejnosti - Zdeněk Trávníče, Náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI 
ÚMČ Praha 20   
- výběrovou a hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„ZŠ Stoliňská 2240 - výměna podlahy v tělocvičně" ve složení: 
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20, Náhradník - Mgr. Eva Březinová místostarostka MČ 
Praha 20, 
Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20, Náhradník –Mgr. Alena Šefčíková, radní MČ 
Praha 20, 
PhDr. Martin Březina, ředitel ZŠ Stoliňská, Náhradník – JUDr. Antonín Slezák, právník odboru 
kanceláře úřadu ÚMČ Praha 20, 
Mgr. Jiří Arnošt, vedoucí odboru kanceláře úřadu ÚMČ Praha 20, Náhradník - Mgr. Tomáš 
Pištěk, právník odboru kanceláře úřadu ÚMČ Praha 20, 



Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20, Náhradník - Libor Kuthan, vedoucí 
oddělení správy majetku  OHSaI  ÚMČ Praha 20, 
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20, Náhradník - Josef 
Hohenberger, referent OHSaI ÚMČ Praha 20, 
zástupce veřejnosti - Ivana Strunz, Náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ 
Praha 20,   
- výběrovou a hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Rekonstrukce podhledů včetně osvětlení Gymnazium Chodovická, Praha 9 – Horní Počernice" 
ve složení: 
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20, Náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ 
Praha 20, 
Mgr. Eva Březinová místostarostka MČ Praha 20, Náhradník –Mgr. Alena Šefčíková, radní 
MČ Praha 20, 
PhDr. Jan Podešva, řed. Gymnazium Chodovická, Náhradník – JUDr. Antonín Slezák, 
právník odboru kanceláře úřadu ÚMČ Praha 20, 
Mgr. Jiří Arnošt, vedoucí odboru kanceláře úřadu ÚMČ Praha 20, Náhradník - Mgr. Tomáš 
Pištěk, právník odboru kanceláře úřadu ÚMČ Praha 20, 
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20, Náhradník - Libor Kuthan, vedoucí 
oddělení správy majetku  OHSaI  ÚMČ Praha 20, 
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20, Náhradník - Josef 
Hohenberger, referent OHSaI ÚMČ Praha 20, 
zástupce veřejnosti - Zdeněk Trávníček, Náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI 
ÚMČ Praha 20 
- výběrovou a hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Vybavení 
budovy Náchodská 754, Praha 9 – Horní Počernice“ ve složení: 
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20, náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ 
Praha 20, 
Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20, náhradník – Mgr. Alena Šefčíková, radní 
MČ Praha 20, 
Božena Beňová, ředitelka Místní veřejné knihovny Horní Počernice, náhradník – Jana 
Kaletová, knihovnice Místní veřejné knihovny Horní Počernice,  
Mgr. Jiří Arnošt, vedoucí kanceláře ÚMČ Praha 20, náhradník - Mgr. Tomáš Pištěk, právník 
OKÚ ÚMČ Praha 20, 
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20, náhradník - Ing. Aleš Lada, vedoucí 
oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,  
Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20, náhradník Josef Hohenberger, 
referent OHSaI ÚMČ Praha 20 
zástupce veřejnosti - Ivana Strunz, náhradník - Libor Kuthan, vedoucí oddělení správy 
majetku  OHSaI  ÚMČ Praha 20 
- výběrovou a hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„DDM – výměna podhledů"ve složení: 
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20, náhradník – Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ 
Praha 20, 
Mgr. Eva Březinová místostarostka MČ Praha 20, náhradník – Mgr. Alena Šefčíková, radní MČ 
Praha 20, 
Karla Polydorová, radní MČ Praha 20, náhradník – Bc. Hana Čížková,  radní MČ Praha 20, 
Mgr. Jiří Arnošt, vedoucí kanceláře ÚMČ Praha 20, náhradník - Mgr. Tomáš Pištěk, právník 
OKÚ ÚMČ Praha 20,              
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20, náhradník - Libor Kuthan, vedoucí 
oddělení správy majetku OHSaI ÚMČ Praha 20, 



Ing. Aleš Lada, referent OHSaI ÚMČ Praha 20, náhradník -  Josef Hohenberger, referent OHSaI 
ÚMČ Praha 20, 
Mgr. Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM, náhradník - Ing. Beatricie Bártová, zástupce ředitelky 
DDM 
Ivana Strunz, zástupce veřejnosti, náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ 
Praha 20 
- pana Petra Růžičku členem Komise výstavby a územního rozvoje 
- výběrovou a hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„MŠ Ratibořická – oprava vodovodního potrubí, odpadů a WC v pavilonu A"ve složení: 
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20, Náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ 
Praha 20, 
Mgr. Eva Březinová místostarostka MČ Praha 20, Náhradník –Mgr. Alena Šefčíková, radní MČ 
Praha 20, 
Bc. Dana Uhrová, ředitelka MŠ Ratibořická, Náhradník – JUDr. Antonín Slezák, právník odboru 
kanceláře úřadu ÚMČ Praha 20, 
Mgr. Jiří Arnošt, vedoucí kanceláře ÚMČ Praha 20, Náhradník - Mgr. Tomáš Pištěk, právník 
OKÚ ÚMČ Praha 20, 
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20, Náhradník - Libor Kuthan, vedoucí 
oddělení správy majetku  OHSaI  ÚMČ Praha 20 
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20, Náhradník Josef Hohenberger, 
referent OHSaI ÚMČ Praha 20 
zástupce veřejnosti - Ivana Strunz, Náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ 
Praha 20   
 
 
RMČ Praha 20 konstatovala: 
- že byla přijata příkazem starostky městské části Praha 20 č.j. MCP20 007611/2016 nápravná 
opatření k odstranění zjištěných nedostatků při přezkoumání hospodaření městské části Praha 
20 za rok 2015 
 
RMČ Praha 20 pověřila: 
- oddáváním  zastupitele MČ Prahy 20 Richarda Stáru oddáváním dne 6. 5.  2016 v 15:00 hod. a 
zastupitelku MČ Prahy 20 Alenu Štrobovou ve dnech 10.06.2016 ve 13:30 hod. a 25.06.2016 ve 
13:30 hod. 
- s účinností od 26.4.2016 Mgr. Alenu Naidrovou vedením Odboru životního prostředí a dopravy 
a Odboru informatiky do doby jmenování nového vedoucího odboru 
- oddáváním zastupitelku MČ Prahy 20 Alenu Štrobovou  25.06.2016 v 12:00 hod. 
 
RMČ Praha 20 revokovala: 
- usnesení č. 49/7.3/16 ve znění  
 
 
 
 
 
 

Návrh na usnesení 
Zastupitelstva městské části Praha 20, konaného dne 13.6.2016 

 
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: 1.6.2016 

 


