
Přehled úkolů na ZMČ č. 14 (13.6.2016) 
 

20/12 - RMČ (OHSaI) 
Usnesení 12/8.8/12 
Předložit: 
- Kupní smlouvu k pozemku KN parc. č. 4377/2 v  k. ú.  Horní Počernice, obec Praha  s p. 
Josefem Dittlem, p. Klárou Málkovou a p. Márií Pechyovou 
- Kupní smlouvu k pozemku parc. č. 4377/86 ( vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 4377/78 
) dle geometrického plánu č. 4187-124/2011 ze dne 15.11. 2011 vypracovaného Ing. Jindřichem 
Juklem, v k.ú. Horní Počernice, obec Praha s p. Klárou Málkovou 
- Kupní smlouvu k pozemku parc. č. 4377/85 ( vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 4377/11)  
dle geometrického plánu č. 4186-124/2011 ze dne 15.11. 2011 vypracovaného Ing. Jindřichem 
Juklem, v k.ú. Horní Počernice, obec Praha s p. Josefem Dittlem a p. Márií Pechyovou 
- Smlouvu o uzavření budoucí Darovací smlouvy s p. Dittlem na bezúplatné nabytí stavby 
komunikace na pozemku parc. č. 4377/2 v  k. ú.  Horní Počernice, obec Praha v rozsahu 
dokumentace pro územní řízení stavby "Výstavba RD v k.ú. Horní Počernice - II. etapa" 
vypracované ing. Janem Šlechtou autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby z června 2011 
- smluvním stranám k podpisu  
Termín: 13.6.2016 z důvodu probíhajících jednání prosíme o prodloužení termínu 
30.9.2016 
 
10/15 RMČ (tajemnice) 
Usnesení č. 3/3.1/15 
- předklad náhrady mzdy nebo ušlého výdělku neuvolněných členů zastupitelstva 1 x za půl roku 
na ZMČ. 
Termín:  13.6.2016  na vyžádání k nahlédnutí u zástupce tajemníka úřadu Ing. Brzkovské 
 
11/15 RMČ (tajemníci výborů) 
Usnesení č. 3/3.2/15 
I. zadat úkol tajemníkům výborů zveřejňovat zápisy z výborů do 5-ti dnů po ověření 
Termín: průběžně 
 
12/15 RMČ (vedoucí odborů) 
Usnesení č. 3/3.3/15 
1) vedoucí odborů 
I.  zasílat tajemníkovi FV a zastupitelům informace o schválených výběrových řízeních na 
investiční akce v jejich působnosti po jejich schválení RMČ Praha 20 
II. vedoucím odborů u rozsáhlejších rozpočtových opatření (hlavně na investiční akce) doplnit do 
materiálů pro FV detailnější zdůvodnění 
Termín: průběžně 
 
32/15 RMČ (garanti strategického plánu) 
Usnesení č. 7/2.2/15 
- zajistit naplnění opatření     
Termín: průběžně dle termínů v akčním plánu 
 
50/15 RMČ 
(Usnesení ZMČ č. 10/2.1/15) 
- v záležitosti zveřejňování smluv postupovat v souladu s platnými právními předpisy a ke 
zveřejňování využívat nový web MČ Praha 20 
Termín: průběžně 



 
1/16 - RMČ (OE) 
Usnesení č. 11/2.1/16 
- schvalovat rozpočtová opatření týkající se rozpočtu na rok 2016 na základě zmocnění, takto 
schválená rozpočtová opatření předložit Zastupitelstvu MČ Praha 20 pro informaci 
Termín: průběžně 
 
8/16 - RMČ (OHSaI) 
Usnesení č. 11/4.3/16 
- uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem -  pozemkům 
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 s Českou 
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  
Termín: 30. 4. 2016  splněno 
 
11/16 - RMČ (místostarostka) 
Usnesení č. 12/2.1/16 
- zajistit podání 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, k 
projednání a ke schválení na Zastupitelstvu m.č. Praha 20 
Termín: 18.4. 2016   splněno 
 
12/16 - RMČ (OSVŠ) 
Usnesení č. 12/2.3/16 
I. OSVŠ: 
a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančních 
prostředků na projekt "Podpora sportu a sportovních aktivit - TRI SKI HP" TJ Sokol Horní 
Počernice v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti sportu 
Termín: ihned   splněno 
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 s TJ Sokol Horní Počernice na projekt "Podpora sportu a sportovních aktivit - TRI SKI 
HP" v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti sportu 
Termín: 20. 5. 2016   splněno 
c) vyplatit finanční prostředky na projekt "Podpora sportu a sportovních aktivit - TRI SKI HP" TJ 
Sokol v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti sportu 
Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy  v RMČ 7. 6. 2016 schválena rozpočtová úprava, 
vyplaceno do konce týdne 
 
13/16 - RMČ (OSVŠ) 
Usnesení č. 12/2.4/16 
- projednat žádost Bc. Jiřího Šebka, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 
pro rok 2016 v oblasti sportu na projekt "Podpora dlouhodobé sportovní činnosti" ve výši 
90.000,- Kč  v souladu se zásadami pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 
Termín: ihned  splněno, nová žádost je předložena k projednání na RMČ dne 7.6.2016 
 
14/16 - RMČ (OSVŠ) 
Usnesení č. 12/2.5/16 
I. OSVŠ: 



a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančních 
prostředků na projekt "Posádka lodní třídy Cadet Sára a Tadeáš Tkadlecovi – reprezentace ČR" 
Jachtklubu Toušeň v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti sportu 
Termín: ihned   splněno 
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 s Jachtklubem Toušeň na projekt "Posádka lodní třídy Cadet Sára a Tadeáš 
Tkadlecovi – reprezentace ČR" Jachtklubu Toušeň v rámci dotačního programu pro rok 2016 v 
oblasti sportu 
Termín: 20. 5. 2016  splněno 
c) vyplatit finanční prostředky na projekt "Posádka lodní třídy Cadet Sára a Tadeáš Tkadlecovi – 
reprezentace ČR" Jachtklubu Toušeň v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti sportu 
Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy v RMČ 7. 6. 2016 schválena rozpočtová úprava, 
vyplaceno do konce týdne 
 
15/16 - RMČ (OSVŠ) 
Usnesení č. 12/2.6/16 
I. OSVŠ: 
a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí 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 pro rok 2016 v oblasti sportu 
Termín: ihned  splněno 
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 se spolkem Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice na projekt "Obnova 
a pořízení sportovního vybavení, údržba Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích v 
oblasti sportu a bezpečnosti, všestranný sport dětí a mládeže" v rámci dotačního programu pro 
rok 2016 v oblasti sportu 
Termín: 20. 5. 2016  splněno 
c) vyplatit finanční prostředky 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 pro rok 2016 v oblasti sportu 
Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy v RMČ 7. 6. 2016 schválena rozpočtová úprava, 
vyplaceno do konce týdne 
 
16/16 - RMČ (OSVŠ) 
Usnesení č. 12/2.7/16 
I. OSVŠ: 
a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančních 
prostředků na projekt "Křižovatka ~ program pro lokalitu" spolku Neposeda, z.s., IČ 69793298, v 
rámci dotačního programu pro rok 2016 v sociální oblasti 
Termín: ihned  splněno 
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 se spolkem Neposeda na projekt "Křižovatka ~ program pro lokalitu" v rámci dotačního 
programu pro rok 2016 v sociální oblasti 
Termín: 20. 5. 2016  splněno 
c) vyplatit finanční prostředky na projekt "Křižovatka ~ program pro lokalitu" spolku Neposeda, 
z.s., IČ 69793298, v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti sociální 
Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy v RMČ 7. 6. 2016 schválena rozpočtová úprava, 
vyplaceno do konce týdne 



 
 
17/16 - RMČ (OSVŠ) 
Usnesení č. 12/2.8/16 
I. OSVŠ: 
a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančních 
prostředků na projekt "HoPo ~ program pro dospívající" spolku Neposeda, z.s., IČ 69793298, v 
rámci dotačního programu pro rok 2016 v sociální oblasti 
Termín: ihned  splněno 
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 se spolkem Neposeda na projekt "HoPo ~ program pro dospívající" v rámci dotačního 
programu pro rok 2016 v sociální oblasti 
Termín: 20. 5. 2016  splněno 
c) vyplatit finanční prostředky na projekt "HoPo ~ program pro dospívající" spolku Neposeda, 
z.s., IČ 69793298, v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti sociální 
Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy v RMČ 7. 6. 2016 schválena rozpočtová úprava, 
vyplaceno do konce týdne 
 
18/16 - RMČ (OSVŠ) 
Usnesení č. 12/2.9/16 
I. OSVŠ: 
a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančních 
prostředků na projekt "„CC MUMRAJ“ - CELOROČNÍ ČINNOST RC MUM: tréninkové školičky a 
přípravy rodičů na nástup do zaměstnání" spolku RC MUM, z.s., IČ 701 042 12, v rámci 
dotačního programu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sociální  
Termín: ihned  splněno 
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 se spolkem RC MUM, z.s., na projekt "„CC MUMRAJ“ - CELOROČNÍ ČINNOST RC 
MUM: tréninkové školičky a přípravy rodičů na nástup do zaměstnání" v rámci dotačního 
programu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sociální  
Termín: 20. 5. 2016  splněno 
c) vyplatit finanční prostředky na projekt "„CC MUMRAJ“ - CELOROČNÍ ČINNOST RC MUM: 
tréninkové školičky a přípravy rodičů na nástup do zaměstnání" spolku RC MUM, z.s., IČ 701 
042 12, v rámci dotačního programu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sociální  
Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy v RMČ 7. 6. 2016 schválena rozpočtová úprava, 
vyplaceno do konce týdne 
 
19/16 - RMČ (OSVŠ) 
Usnesení č. 12/2.10/16 
I. OSVŠ: 
a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančních 
prostředků na projekt "Chráněné bydlení na Xaverově" Diakonie Církve bratrské v rámci 
dotačního programu pro rok 2016 v oblasti sociální a zdravotní 
Termín: ihned  splněno 
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 s Diakonií Církve bratrské na projekt "Chráněné bydlení na Xaverově" v rámci 
dotačního programu pro rok 2016 v oblasti sociální a zdravotní 
Termín: 20. 5. 2016  splněno 
c) vyplatit finanční prostředky na projekt "Chráněné bydlení na Xaverově" Diakonie Církve 
bratrské v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti sociální a zdravotní 



Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy v RMČ 7. 6. 2016 schválena rozpočtová úprava, 
vyplaceno do konce týdne 
 
20/16 - RMČ (OSVŠ) 
Usnesení č. 12/2.11/16 
I. OSVŠ: 
a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančních 
prostředků na projekt "Pobytové rehabilitační a rekondiční služby v LRS Chvaly" LRS Chvaly, 
o.p.s., v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti zdravotní 
Termín: ihned  splněno 
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 s LRS Chvaly, o.p.s., na projekt "Pobytové rehabilitační a rekondiční služby v LRS 
Chvaly" v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti zdravotní 
Termín: 20. 5. 2016  splněno 
c) vyplatit finanční prostředky na projekt "Pobytové rehabilitační a rekondiční služby v LRS 
Chvaly" LRS Chvaly, o.p.s., v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti zdravotní 
Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy v RMČ 7. 6. 2016 schválena rozpočtová úprava, 
vyplaceno do konce týdne 
 
21/16 - RMČ (OSVŠ) 
Usnesení č. 12/2.12/16 
I. OSVŠ: 
a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančních 
prostředků na projekt "Terénní zdravotní péče při LRS Chvaly" LRS Chvaly, o.p.s., v rámci 
dotačního programu pro rok 2016 v oblasti zdravotní 
Termín: ihned  splněno 
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 s LRS Chvaly, o.p.s., na projekt "Terénní zdravotní péče při LRS Chvaly" v rámci 
dotačního programu pro rok 2016 v oblasti zdravotní 
Termín: 20. 5. 2016  splněno 
c) vyplatit finanční prostředky na projekt "Terénní zdravotní péče při LRS Chvaly" LRS Chvaly, 
o.p.s., v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti zdravotní 
Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy v RMČ 7. 6. 2016 schválena rozpočtová úprava, 
vyplaceno do konce týdne 
 
22/16 - RMČ (OSVŠ) 
Usnesení č. 12/2.13/16 
I. OSVŠ: 
a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančních 
prostředků na projekt "Pečovatelská služba ve spojení s domácí ošetřovatelskou péčí" LRS 
Chvaly, o.p.s., v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti sociální 
Termín: ihned  splněno 
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 s LRS Chvaly, o.p.s., na projekt "Pečovatelská služba ve spojení s domácí 
ošetřovatelskou péčí" v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti sociální 
Termín: 20. 5. 2016  splněno 
c) vyplatit finanční prostředky na projekt "Pečovatelská služba ve spojení s domácí 
ošetřovatelskou péčí" LRS Chvaly, o.p.s., v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti 
sociální 
Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy v RMČ 7. 6. 2016 schválena rozpočtová úprava, 
vyplaceno do konce týdne 



 
23/16 - RMČ (OSVŠ, OE) 
Usnesení č. 12/2.14/16 
I. OSVŠ: 
a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančních 
prostředků na projekt "Podpora sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní 
Počernice" Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice v rámci dotačního programu pro rok 
2016 v oblasti sociální a zdravotní 
Termín: ihned  splněno 
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 se Střediskem křesťanské pomoci Horní Počernice na projekt "Podpora sociální služby 
Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice" v rámci dotačního programu pro rok 
2016 v oblasti sociální a zdravotní 
Termín: 20. 5. 2016  splněno 
c) vyplatit finanční prostředky na projekt "Podpora sociální služby Azylový dům Střediska 
křesťanské pomoci Horní Počernice" Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice v rámci 
dotačního programu pro rok 2016 v oblasti sociální a zdravotní 
Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy v RMČ 7. 6. 2016 schválena rozpočtová úprava, 
vyplaceno do konce týdne 
 
24/16 - RMČ (OSVŠ) 
Usnesení č. 12/2.15/16 
I. OSVŠ: 
a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančních 
prostředků na projekt "Bethesda - domov pro seniory" Diakonie Církve bratrské v rámci 
dotačního programu pro rok 2016 v oblasti sociální a zdravotní 
Termín: ihned  splněno 
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 s Diakonií Církve bratrské na projekt "Bethesda - domov pro seniory" v rámci 
dotačního programu pro rok 2016 v oblasti sociální a zdravotní 
Termín: 20. 5. 2016  splněno 
c) vyplatit finanční prostředky na projekt "Bethesda - domov pro seniory" Diakonie Církve 
bratrské v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti sociální a zdravotní 
Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy v RMČ 7. 6. 2016 schválena rozpočtová úprava, 
vyplaceno do konce týdne 
 
25/16 - RMČ (OSVŠ) 
Usnesení č. 12/2.16/16 
I. OSVŠ: 
a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančních 
prostředků na pořádání měsíčních výstav v průběhu celého roku Nadačním fondem Dům umění 
v rámci dotačního programu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti kultury 
Termín: ihned  splněno 
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 s Nadačním fondem Dům umění, IČ 02004089, na pořádání měsíčních výstav v 
průběhu celého roku v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti kultury 
Termín: 20. 5. 2016  splněno 
c) vyplatit finanční prostředky na pořádání měsíčních výstav v průběhu celého roku Nadačním 
fondem Dům umění, IČ 02004089, v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti kultury 
Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy v RMČ 7. 6. 2016 schválena rozpočtová úprava, 
vyplaceno do konce týdne 



 
26/16 - RMČ (OSVŠ) 
Usnesení č. 12/2.17/16 
I. OSVŠ: 
a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančních 
prostředků na celoroční činnost spolku Divadelní sdružení Horních Počernic v rámci dotačního 
programu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti kultury 
Termín: ihned  splněno 
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 se spolkem Divadelní sdružení Horních Počernic, IČ 265 18 368, na celoroční činnost 
v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti kultury 
Termín: 20. 5. 2016  splněno 
c) vyplatit finanční prostředky na celoroční činnost spolku Divadelní sdružení Horních Počernic v 
rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti kultury 
Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy v RMČ 7. 6. 2016 schválena rozpočtová úprava, 
vyplaceno do konce týdne 
 
27/16 - RMČ (OSVŠ) 
Usnesení č. 12/2.18/16 
I. OSVŠ: 
a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančních 
prostředků na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost - spolku Junák - Český 
skaut, středisko Oheň Horní Počernice v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti 
kultury 
Termín: ihned  splněno 
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 se spolkem Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice na skautské akce 
během roku, akce pro rodiče a veřejnost v rámci dotačního programu pro rok 2016 v oblasti 
kultury 
Termín: 20. 5. 2016  splněno 
c) vyplatit finanční prostředky na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost - 
spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice v rámci dotačního programu pro 
rok 2016 v oblasti kultury 
Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy v RMČ 7. 6. 2016 schválena rozpočtová úprava, 
vyplaceno do konce týdne 
 
28/16 - RMČ (OHSaI) 
Usnesení č. 12/3.1/16 
- podat žádost o svěření pozemku KN parc. č. 4232/5, druh pozemku orná půda o výměře 13976 
m2,  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha do správy MČ Praha 20 na Odbor evidence, správy a 
využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy 
Termín: 31. 5. 2016   splněno 
 
29/16 - RMČ (OHSaI) 
Usnesení č. 12/3.2/16 
- zajistit uzavření směnné smlouvy s SVJ Běluňská 1842 
Termín: 31. 05. 2016  Smlouva předána k podpisu smluvním partnerům, probíhá 
podepisování cca 70 lidí. 
 
30/16 - RMČ (OHSaI) 
Usnesení č. 12/3.3/16 



- podat žádost o bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 2/8 k pozemkům KN parc. č. 
2031/100, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 5 m2 , KN parc. 
č. 2031/20  druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 159 m2, KN 
parc. č. 2031/79, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 12 m2 a 
části pozemku KN parc. č. 2031/71, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní 
komunikace o výměře cca  928 m2,  vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha z vlastnictví České 
republiky - Bytové správy ministerstva vnitra, do vlastnictví hl. města Prahy, svěřené správy MČ 
Praha 20 Bytové správě ministerstva vnitra 
Termín: 15.5. 2016   splněno 
 
31/16 - RMČ (OHSaI) 
Usnesení č. 12/3.4/16 
- zajistit uzavření kupní smlouvy s paní Věrou Rahmanovou 
Termín: 31. 5. 2016   splněno 
 
32/16 - RMČ (OHSaI) 
Usnesení č. 12/3.5/16 
- uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci -  KN parc. č. 
1740/3, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře 47 m2 
vzniklého z pozemku KN parc. č. 1740/2 druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - zeleň o 
výměře 183 m2   v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  na základě geometrického plánu č. 4969-
85/2015 ze dne 4. 2. 2016, s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
Termín: 31.05.2016  splněno 
 
33/16 - RMČ (radní) 
(ZMČ č. 12, dne 18.4.2016 interpelace Ing. Straky) 
ng. Straka Josef předložil v písemné formě následující interpelaci: 
- odpovědět na interpelaci Ing. Straky ve věci projednání záměru pachtu obecních pozemků 
parc. č. 4357/1, 4417/13 a 4454/17 na jednání RMČ dne 1.3.2016 a 31.3.2016  
Interpelace byla předána v písemné podobě a je součástí zápisu ze ZMČ č. 12 dne 18.4.2016  
Ing. Straka žádá tímto odpovědět na následující otázky: 
- Které usnesení rady je platné když nedošlo k žádné revokaci? 
- Je tento postup v souladu se zákonem? 
- Jsou obě usnesení platná? 
- Proč nedošlo k vyrozumění společnosti VIN ARO s.r.o. po prvním usnesení do 15.3.2016 (pan 
Řebíček z VIN AGRA mi potvrdil, že nic nedostal)? 
- Co byla varianta b) v návrhu z 1.3.2016? 
- Proč došlo nezveřejnění záměru na úřední desce již 6.4.2016 před tím, než bylo zveřejněno 
nové usnesení rady, když byl dán radou termín až 12.6.2016? 
Termín: 18.5.2016  splněno 
 
34/16 - RMČ (Mgr. Beneda) 
(ZMČ č. 12, dne 18.4.2016 interpelace pana R. Stáry) 
odpovědět na interpelaci pana Stára ve věci, jak probíhá řešení forenzního auditu SC Xaverov a 
šetření bývalé trafiky v ul. Ratibořická a jak se v této záležitosti pokračuje? 
Termín: 18.5.2016 splněno 
 
35/16 - RMČ (OSVŠ) 
Usnesení č. 13/2.1/16 



a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančních 
prostředků na celoroční provoz TJ Sokol Horní Počernice z dotace v oblasti sportu pro rok 2016  
Termín: ihned  splněno 
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části 
Praha 20 na celoroční provoz TJ Sokol Horní Počernice  
Termín: 20. 6. 2016 
c) vyplatit finanční prostředky na celoroční provoz TJ Sokol v rámci dotace v oblasti sportu pro 
rok 2016  
Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy 
 

 


