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26.07.2016

 
čís. RMC/62/1/0255/16 - RMC/62/9/0263/16

 
 
 
 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/1/0255/16
ze dne 26.07.2016

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na
projekt v oblasti sociální a zdravotní - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Diakonie ČCE - středisko Praha o dotaci na projekt "Raná péče rodinám MČ Prahy 20"ve
výši 15.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové

2. schvaluje

poskytnutí dotace v oblasti sociální a zdravotní z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2016 na projekt
"Raná péče rodinám MČ Prahy 20" Diakonie ČCE - středisko Praha ve výši 15.000,- Kč

3. ukládá

informovat Diakonii ČCE - středisko Praha o rozhodnutí Rady m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí
dotace v oblasti sociální a zdravotní z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2016 na projekt "Raná
péče rodinám MČ Praha 20" a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu Městské části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 09.08.2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

4. ukládá

vyplatit finanční prostředky na projekt "Raná péče rodinám MČ Praha 20" z rozpočtu MČ Praha
20 pro rok 2016

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 23.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0404/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/10/0264/16
ze dne 26.07.2016

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem služebního
bytu č. 2 v objektu ZŠ v ulici Stoliňská č.p. 2440 v Praze - Horních
Počernicích - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0041 na pronájem služebního bytu číslo
2 v objektu ZŠ v ulici Stoliňská č.p. 2440 na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.08.2017, s
možností dalšího prodloužení v případě trvání pracovního poměru ředitel ZŠ v ulici Stoliňská
č.p. 823, s panem XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0041 na pronájem služebního bytu
číslo 2 v objektu ZŠ v ulici Stoliňská č.p. 2440 na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.08.2017,
s možností dalšího prodloužení v případě trvání pracovního poměru ředitel ZŠ v ulici Stoliňská
č.p. 823, s panem XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Helena Petrdlíková, Referent oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0377/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/11/0265/16
ze dne 26.07.2016

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu
zvláštního určení č. 10 v DPS, ulice Třebešovská č.p. 17, Praha - Horní
Počernice - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0042 na pronájem bytu zvláštního určení
č. 10 v Domě s pečovatelskou službou v ulici Třebešovská č.p. 17 na dobu určitou od
01.09.2016 do 31.08.2017, s možností dalšího prodloužení, s paní XXXXXX XXXXXX

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0042 na pronájem bytu zvláštního
určení č. 10 v Domě s pečovatelskou službou v ulici Třebešovská č.p. 17 na dobu určitou od
01.09.2016 do 31.08.2017, s možností dalšího prodloužení, s paní XXXXXX XXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Helena Petrdlíková, Referent oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0370/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/12/0266/16
ze dne 26.07.2016

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 10
v ulici Mezilesí č.p. 2056 v Praze - Horních Počernicích - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0043 na pronájem bytu číslo 10 v
ulici Mezilesí č.p. 2056 na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.08.2017, s možností dalšího
prodloužení, s panem XXXXXXX XXXXXX a paní XXXXX XXXXXXXX

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0043 na pronájem bytu číslo 10
v ulici Mezilesí č.p. 2056 na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.08.2017, s možností dalšího
prodloužení, s panem XXXXXXX XXXXXX a paní XXXXX XXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Helena Petrdlíková, Referent oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0371/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/13/0267/16
ze dne 26.07.2016

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 34
v ulici Mezilesí č.p. 2059 v Praze - Horních Počernicích - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0044 na pronájem bytu číslo 34 v
ulici Mezilesí č.p. 2059 na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.08.2017, s možností dalšího
prodloužení, s paní XXXXXXX XXXXXXXXX

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0044 na pronájem bytu číslo 34
v ulici Mezilesí č.p. 2059 na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.08.2017, s možností dalšího
prodloužení, s paní XXXXXXX XXXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Helena Petrdlíková, Referent oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0372/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/14/0268/16
ze dne 26.07.2016

Návrh na pronájem bytu číslo 2 v ulici Jívanská č.p. 1744 a bytu číslo
19 v ulici Mezilesí č.p. 2060 v Praze - Horních Počernicích - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 2, standard s příslušenstvím, 1. nadzemní
podlaží, typ 2+1 v bytovém domě v ulici Jívanská č.p. 1744 s manžely XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, na dobu určitou jeden rok od 01.09.2016 do 31.08.2017 s
možností dalšího prodloužení, za nájemné ve výši 90,00 Kč/m2/měsíc;

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 19, standard s příslušenstvím, 6. nadzemní
podlaží, typ 2+k.k. v bytovém domě v ulici Mezilesí č.p. 2060 s paní XXXXXX XXXXXXXXXX,
na dobu určitou jeden rok od 01.09.2016 do 31.08.2017 s možností dalšího prodloužení, za
nájemné ve výši 90,00 Kč/m2/měsíc;

2. ukládá

- zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 2, standard s příslušenstvím, 1.
nadzemní podlaží, typ 2+1 v bytovém domě v ulici Jívanská č.p. 1744 s manžely XXXXXXXX
X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, na dobu určitou jeden rok od 01.09.2016 do 31.08.2017 s
možností dalšího prodloužení, za nájemné ve výši 90,00 Kč/m2/měsíc;

- zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 19, standard s příslušenstvím,
6. nadzemní podlaží, typ 2+k.k. v bytovém domě v ulici Mezilesí č.p. 2060 s paní XXXXXX



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

XXXXXXXXXX, na dobu určitou jeden rok od 01.09.2016 do 31.08.2017 s možností dalšího
prodloužení, za nájemné ve výši 90,00 Kč/m2/měsíc;

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Helena Petrdlíková, Referent oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0411/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/15/0269/16
ze dne 26.07.2016

Výměna bytu č. 5 v ulici Dobšická č.p. 1741 a bytu č. 3 v ulici Jívanská
č.p. 1746 v Praze - Horních Počernicích - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s výměnou bytů mezi paní XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, nájemkyní bytu č. 5 v ulici Dobšická
č.p. 1741 a paní XXXXX XXXXXXXXXX, nájemkyní bytu č. 3 v ulici Jívanská č.p. 1746;

s ukončením nájemní smlouvy číslo OHS 2010 0021 ze dne 21.06.2010, uzavřené na dobu
neurčitou, na pronájem bytu č. 5 v ulici Dobšická č.p. 1741 s paní XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,
dohodou ke dni 31.07.2016;

s ukončením nájemní smlouvy číslo OHS 2003 0022 ze dne 18.09.2003, uzavřené na dobu
neurčitou, na pronájem bytu č. 3 v ulici Jívanská č.p. 1746 s paní XXXXX XXXXXXXXXX,
dohodou ke dni 31.07.2016;

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX a panem XXXXXXXX
XXXXXXXXX na pronájem bytu č. 3, standard s příslušenstvím, 1. nadzemní podlaží, typ 3+1
o celkové ploše 74,75 m2 (vč. sklepních prostor) v ulici Jívanská č.p. 1746 na dobu neurčitou,
za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/měsíc, od 01.08.2016;

uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX XXXXXXXXXX na pronájem bytu č. 5, standard s
příslušenstvím, 2. nadzemní podlaží, typ 2+1 o celkové ploše 56,45 m2 (vč. sklepních prostor)
v ulici Dobšická č.p. 1741 na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/měsíc, od
01.08.2016;

3. ukládá

zajistit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 v ulici Dobšická
č.p. 1741;

zajistit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v ulici Jívanská č.p.
1746;

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, standard s příslušenstvím, 1.
nadzemní podlaží, typ 3+1 o celkové ploše 74,75 m2 v ulici Jívanská č.p. 1746 s paní
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX a panem XXXXXXXX XXXXXXXXX, na dobu neurčitou, za nájemné
ve výši 90,- Kč/m2/měsíc;



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, standard s příslušenstvím, 2.
nadzemní podlaží, typ 2+1 o celkové ploše 56,45 m2 v ulici Dobšická č.p. 1741 s paní XXXXX
XXXXXXXXXX, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/měsíc;

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Helena Petrdlíková, Referent oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0405/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/16/0270/16
ze dne 26.07.2016

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "MŠ Chodovická – vstupní rampa" - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "MŠ Chodovická -
vstupní rampa"

1. PEKO spol. s r.o.
Komárovská 290/59, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČ 15886271
Nabídková cena: 559 743 Kč bez DPH

2. EMV s.r.o.
Vlnitá 890/70, Praha 4, PSČ 14700, IČ 48038792Nabídková cena: 643 000 Kč bez DPH

2. schvaluje

zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce "MŠ Chodovická - vstupní rampa"
společnosti PEKO spol. s r.o. s nabídkovou cenou 559 743 Kč bez DPH (677 289,03 Kč včetně
DPH)

3. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "MŠ Chodovická - vstupní rampa" se společností
PEKO spol. s r.o.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.08.2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

4. ukládá

navýšit rozpočtové prostředky na investiční akci "MŠ Chodovická - vstupní rampa" o částku
177 300 Kč

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Aleš Lada, Technik projektant
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0422/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/17/0272/16
ze dne 26.07.2016

Výzva více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby "Projektová dokumentace tělocvičny v Jívanské" -
(2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Projektová
dokumentace tělocvičny v Jívanské"

2. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny

3. jmenuje

výběrovou a hodnotící komisi 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,
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,
zástupce veřejnosti Ivana Strunz náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI
ÚMČ Praha 20

4. ukládá

vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Projektová dokumentace tělocvičny v
Jívanské"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 01.08.2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

5. ukládá

předložit RMČ výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku "Projektová
dokumentace tělocvičny v Jívanské"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0263/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/18/0273/16
ze dne 26.07.2016

Výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce zadávanou v otevřeném řízení "Půdní vestavba bytových domů
Dobšická 1741 – 1742 a Jívanská 1743 - 1744" - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vyloučení dvou uchazečů ze zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce zadávanou v otevřeném řízení "Půdní vestavba bytových domů Dobšická 1741 – 1742
a Jívanská 1743 - 1744":
- SAPROS, spol. s r.o., Za Tratí 3, Praha 9 – Třeboradice, PSČ 196 00, IČ 00246557 - EKIS,
spol. s r.o., Náchodská 2421, Praha 9 - Horní Počernice, PSČ 193 00, IČ 18626084

2. schvaluje

pořadí nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném
řízení "Půdní vestavba bytových domů Dobšická 1741 – 1742 a Jívanská 1743 - 1744"

1. EMV s.r.o.
Vlnitá 890/70, Praha 4, PSČ 14700, IČ 48038792
Nabídková cena: 13 440 000 Kč bez DPH

2. Tost.cz, s.r.o.
Habrek 8, Ledeč nad Sázavou, PSČ 584 01, IČ 25956019Nabídková cena: 15 879 000
Kč bez DPH

3. schvaluje

zadání veřejné zakázky "Půdní vestavba bytových domů Dobšická 1741 – 1742 a Jívanská
1743 - 1744" společnosti EMV s.r.o., Vlnitá 890/70, Praha 4, PSČ 14700, IČ 48038792 s
nabídkovou cenou 13 440 000 Kč bez DPH (16 262 400 Kč včetně DPH)



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

4. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Půdní vestavba bytových domů Dobšická 1741
– 1742 a Jívanská 1743 - 1744" se společností EMV s.r.o., Vlnitá 890/70, Praha 4, PSČ 14700,
IČ 48038792

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Aleš Lada, Technik projektant
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0408/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/19/0274/16
ze dne 26.07.2016

Zrušení a opětovné vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce "Mezilesí 2056 a 2057 - výměna vchodových dveří do
bytů a nebytových prostor" - (2.19)

Rada městské části Praha 20

související RMC/59/53/0206/16
 

1. schvaluje

zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Mezilesí
2056 a 2057 - výměna vchodových dveří do bytů a nebytových prostor" na základě doporučení
hodnotící komise

2. schvaluje

vypsání nového výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce "Mezilesí 2056 a 2057 - výměna vchodových dveří do bytů a nebytových prostor"

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny

4. jmenuje

výběrovou a hodnotící komisi ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Karla Polydorová, radní MČ Praha 20,
náhradník Mgr. Eva Březinová místostarostka 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 Trávníček náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka
OHSaI ÚMČ Praha 20

5. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Mezilesí 2056 a 2057 - výměna
vchodových dveří do bytů a nebytových prostor"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.07.2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

6. ukládá

předložit RMČ výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku Mezilesí 2056 a 2057 - výměna
vchodových dveří do bytů a nebytových prostor

6.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Jitka Straňáková, Referent správy bytového fondu, fondy EU
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0397/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/2/0256/16
ze dne 26.07.2016

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na
projekt v oblasti kultury - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost RC MUM, z.s., o dotaci na projekt "RC MUM jako VÍCEGENERAČNÍ DŮM" CELOROČNÍ
ČINNOST RC MUM ve výši 100.000,- Kč a doporučení Komise kultury

2. souhlasí

s poskytnutím dotace na projekt "RC MUM JAKO VÍCEGENERAČNÍ DŮM" CELOROČNÍ ČINNOST
RC MUM z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2016 ve výši 50.000,- Kč

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt "RC MUM JAKO VÍCEGENERAČNÍ DŮM"
CELOROČNÍ ČINNOST RC MUM zapsaného spolku RC MUM k projednání na nejbližším ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.09.2016
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0406/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/20/0275/16
ze dne 26.07.2016

Projektová dokumentace venkovního sportovního hřiště na pozemku
KN parc. č. 4276/1 v k.ú. Horní Počernice - (2.20)

Rada městské části Praha 20

související RMC/58/18/0156/16
 

1. schvaluje

investiční záměr výstavby venkovního sportovního hřiště na pozemku KN parc. č. 4276/1 v
k.ú. Horní Počernice a vypracování projektové dokumentace k tomuto záměru dle předložené
studie

2. ukládá

zajistit vypracování projektové dokumentace k investičnímu záměru výstavby venkovního
sportovního hřiště na pozemku KN parc. č. 4276/1 v k.ú. Horní Počernice u společnosti EKIS,
spol. s r.o., Náchodská 2421, Praha 9, PSČ 19300, IČ 18626084

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2016

3. ukládá

zajistit finanční prostředky ve výši 198 300 Kč na novou investiční akci "Venkovní sportovní
hřiště na pozemku KN parc. č. 4276/1 v k.ú. Horní Počernice"

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0407/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/21/0322/16
ze dne 26.07.2016

Vyjádření ke studii záměru stavby:"Novostavba RD Horní Počernice"
p.č. 2083 - (2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s předloženou studií investičního záměru "Novostavba RD Horní Počernice" na pozemcích parc. č. 2083 a
2084 v k.ú. Horní Počernice, vypracovanou Ing. Alešem Housou , v březnu 2016.

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli ( studie investičního záměru - Meduna )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0409/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/22/0276/16
ze dne 26.07.2016

Návrh na doplnění pracovní skupiny "Strategická koncepce" - (2.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. doplňuje

pracovní skupinu Strategická koncepce o radní Bc. Hanu Čížkovou

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0431/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/23/0277/16
ze dne 26.07.2016

změna Pracovního řádu v souvislosti se zavedením pružné pracovní
doby - (2.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

důvody zavedení pružné pracovní doby zaměstnanců ÚMČ 

2. schvaluje

aktualizovaný Pracovní řád se zavedením pružné pracovní doby zaměstnanců ÚMČ

3. ukládá

seznámit zaměstnance s aktualizovanou vnitřní směrnicí Pracovní řád

3.1 Zodpovídá: , Termín: 01.08.2016
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Ing. Brzkovská Monika, Tajemník
bod jednání: BJ/0353/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/24/0304/16
ze dne 26.07.2016

Návrh základních variant řešení ve věci Lordano - (2.24)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou informaci týkající se řešení příslušenství pokuty v kauze Lordano

2. ukládá

starostce, tajemnici úřadu a zástupci právního oddělení vyvolat nové jednání s MHMP ve věci
příslušenství pokuty Lordano

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.08.2016
Starostka

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Mgr. Jiří Arnošt, Vedoucí kanceláře úřadu
zpracoval: Mgr. Tomáš Pištěk, Právník
bod jednání: BJ/0428/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/25/0278/16
ze dne 26.07.2016

Návrh na souhlas k vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní
komunikace a s její částečnou uzavírkou - (2.25)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost společnosti PROZNAK Praha s.r.o., IČ 480 33 251, Pikovická 244, 147 00 Praha 4,
o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace ul. Ve Žlíbku a její částečné
dopravní uzavírky v MČ Praha 20 z důvodu oprav na mostě nad D10.

2. schvaluje

vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace ul. Ve Žlíbku a její částečné
dopravní uzavírky v MČ Praha 20 z důvodu oprav na mostě (nad D10) stávajících nefunkčních
dilatací a nahrazení novými povrchovými ocelovými dilatacemi.

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0412/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/26/0279/16
ze dne 26.07.2016

Návrh na souhlas s využitím místních komunikací pro pojíždění
autobusové linky z důvodu zlepšení obslužnosti MHD Svépravice -
(2.26)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

využití místních komunikací ul. Domkovská (v úseku Jeřická - Božanovská), Jeřická (v úseku
Chvalkovická - Domkovská), Na Svěcence (v úseku Božanovská - Šanovská) pro pojíždění
autobusové linky z důvodu zlepšení obslužnosti MHD Svépravice

2. schvaluje

využití místních komunikací ul. Domkovská (v úseku Jeřická - Božanovská), Jeřická (v úseku
Chvalkovická - Domkovská), Na Svěcence (v úseku Božanovská - Šanovská) pro pojíždění
autobusové linky z důvodu zlepšení obslužnosti MHD Svépravice

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0436/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/27/0280/16
ze dne 26.07.2016

žádost o. s. Mladé Běchovice, V Potočinách 206, 190 11 Praha -
Běchovice, pořadatele 51. ročníku závodu Mladé Běchovice o finanční
příspěvek - (2.27)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o.s. Mladé Běchovice, V Potočinách 206, 190 11 Praha - Běchovice, pořadatele 51.
ročníku běžeckého závodu mládeže, o poskytnutí finančního nebo věcného na podporu této
akce

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč na ceny pro vítěze v kategorii "Pohár starostky
MČ Prahy 20"

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady m. č. Prahy 20 Občanskému sdružení Mladé Běchovice, V Potočinách
206, 190 11 Praha - Běchovice a uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru na 51. ročník
běžeckého závodu Mladé Běchovice

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 09.08.2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

4. ukládá

vyplatit finanční dar ve výši 2.000,- Kč pořadateli 51. ročníku běžeckého závodu Mladé
Běchovice

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 23.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0437/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/29/0317/16
ze dne 26.07.2016

Souhlas pronajímatele s provedením úprav předmětu pronájmu -
výměna dveří v objektu „Špejchar“ na Chvalské tvrzi - (2.29)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s provedením výměny vstupních dveří objektu "Špejchar" dle nájemcem předloženého návrhu
a cenové nabídky společnosti Bohemie Real s.r.o., s následným zápočtem s nájemcem
hrazeným nájemným, za podmínky vyslovení souhlasu s navrženým řešením Odborem
památkové péče MHMP.

2. ukládá

sdělit stanovisko RMČ k výměně dveří v objektu Špejcharu žadateli  - Atelier Fiala s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 05.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0439/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/3/0257/16
ze dne 26.07.2016

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na
projekt v oblasti sociální a zdravotní - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost zapsaného spolku Kristínka, z.s. o dotaci na projekt "Podpora zdravotního poradenství
a prevence - TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI" ve výši 11.500,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně
zdravotní a protidrogové

2. schvaluje

poskytnutí dotace v oblasti sociální a zdravotní z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2016 na
projekt "Podpora zdravotního poradenství a prevence - TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI" zapsaného spolku
Kristínka z.s. ve výši 10.000,- Kč

3. ukládá

informovat spolek Kristínka, z.s., o rozhodnutí Rady m. č. Praha 20 ve věci poskytnutí dotace
v oblasti sociální a zdravotní z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2016 na projekt "Podpora
zdravotního poradenství a prevence - TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI" a uzavřít veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 09.08.2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

4. ukládá

vyplatit finanční prostředky na projekt "Podpora zdravotního poradenství a prevence -
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI" z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2016

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 23.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0403/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/30/0321/16
ze dne 26.07.2016

jmenování vedoucího Odboru životního prostředí a dopravy - (2.30)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

na základě doporučení výběrové komise návrh zástupce tajemníka na jmenování nového
vedoucího Odboru životního prostředí a dopravy

2. jmenuje

s účinností od 1. 8. 2016 Mgr. Věru Bidlovou vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

3. schvaluje

stanovení platu vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy od 1. 8. 2016 dle návrhu v
listinné podobě

4. ukládá

zástupci tajemníka úřadu informovat Mgr. Věru Bidlovou o jejím jmenování vedoucí Odboru
životního prostředí a dopravy s účinností od 1. 8. 2016

4.1 Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská, Termín: 01.08.2016
Vedoucí OSVS



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

5. ukládá

zajistit jmenovací listinu a platový výměr pro Mgr. Věru Bidlovou, vedoucí Odboru životního
prostředí a dopravy

5.1 Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská, Termín: 01.08.2016
Vedoucí OSVS

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/0360/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/31/0305/16
ze dne 26.07.2016

Záměr pronájmu prostor k podnikání umístěných v I. NP bytového
domu Mezilesí 2057 v k. ú. Horní Počernice - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem prostor k podnikání o výměře 17,50 m2 umístěných v I. NP  v bytovém domě
Mezilesí č. p. 2057 v k. ú. Horní Počernice,  paní Evě Hálové,  za nájemné ve výši 21.144,00
Kč/rok/předmět pronájmu tj. 1.208,- Kč/m2/rok na dobu určitou, od 1. 9. 2016 do 31. 8.
2021,  za účelem podnikatelské činnosti - provoz dětského bazaru,
- uzavření smlouvy na pronájem prostor k podnikání s paní Evou Hálovou

2. ukládá

- předložit smlouvu na pronájem prostor k podnikání oběma smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Dagmar Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0417/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/32/0306/16
ze dne 26.07.2016

Pronájem prostor k podnikání umístěných v I. NP bytového domu
Mezilesí 2060 v k.ú. Horní Počernice - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem  prostor k podnikání o výměře 22 m2 umístěných v I. NP v bytovém domě Mezilesí
2060 v k. ú. Horní Počernice společnosti ANDYTRANS, s. r. o. za nájemné ve výši 34.152 Kč/
rok/předmět pronájmu, tj. 2846 Kč/m2/rok,  na dobu určitou od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2021 za
účelem zřízení kanceláře - uzavření smlouvy na pronájem prostor k podnikání se společností
ANDYTRANS, s. r. o.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu (ANDYTRANS)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0414/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/33/0318/16
ze dne 26.07.2016

Záměr směny obecních pozemků KN parc. č. 4129/173 a KN parc.č.
4129/177 za pozemky KN parc.č . 4129/158 a KN parc. č. 4129/405
vzniklý oddělením z pozemku KN parc. č. 4129/143 vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru směny obecních pozemků KN parc. č. 4129/173, druh pozemku -
orná půda o výměře 35 m2 a KN parc. č. 4129/177, druh pozemku - orná půda o výměře
102 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za pozemky ve vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXX
X XXXXXX XXXXXXXXXX KN parc. č. 4129/158, druh pozemku - orná půda o výměře 187 m2
a KN parc. č. 4129/405, druh pozemku - orná půda o výměře 223 m2 vzniklého oddělením z
pozemku KN parc. č. 4129/143, druh pozemku - orná půda o výměře 330 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha na základě geometrického plánu č. 5097-63/2016,  s doplatkem ve výši
1.746 Kč/m2 ve prospěch XXXXXXX XXXXXXXXXX,  na úřední desce MČ Praha 20

2. ukládá

- zveřejnit záměr směny obecních pozemků KN parc. č. 4129/173, druh pozemku - orná půda
o výměře 35 m2 a KN parc. č. 4129/177, druh pozemku - orná půda o výměře 102 m2 v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha za pozemky ve vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX
XXXXXXXXXX KN parc. č. 4129/158, druh pozemku - orná půda o výměře 187 m2 a KN parc.
č. 4129/405, druh pozemku - orná půda o výměře 223 m2 vzniklého oddělením z pozemku
KN parc. č. 4129/143, druh pozemku - orná půda o výměře 330 m2 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha na základě geometrického plánu č. 5097-63/2016,  s doplatkem ve výši 1.746 Kč/
m2 ve prospěch XXXXXXX XXXXXXXXXX,  na úřední desce MČ Praha 20

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0420/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/34/0307/16
ze dne 26.07.2016

Výpůjčka části obecních pozemků v areálu Chvalské tvrze KN parc. č.
1990 o výměře cca 2600 m2, KN parc. č. 1984 o výměře cca 480 m2
a KN parc. č. 1991 o výměře cca 2350 m2, vše v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha, pro pořádání akce Svatoludmilská pouť 2016 - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku částí obecních pozemků KN parc. č. 1984, druh pozemku - ostatní plocha, o výměře
cca 480 m2, KN parc. č. 1990, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca
2600 m2 a KN parc. č. 1991, druh pozemku - ostatní plocha, o výměře cca 2350 m2, vše v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha, Chvalskému zámku, příspěvkové organizaci, Praha 9 - Horní
Počernice na dobu určitou, od 12. 9. 2016 do 18. 9. 2016, za účelem pořádání Svatoludmilské
pouti. - uzavření smlouvy o výpůjčce s Chvalským zámkem, příspěvkovou organizací, Praha
9 - Horní Počernice.

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce oběma zúčastněným stranám k podpisu (Svatoludmilská pouť )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Martina Siničaková, Referent oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0416/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/35/0308/16
ze dne 26.07.2016

Výpůjčka části pozemku KN parc. č. 868 v k. ú. Horní Počernice,
Kulturnímu centru Horní Počernice - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku části pozemku KN parc. č. 868 , druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití
- zeleň, o výměře cca 1200 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na dobu určitou,  11.
9. 2016,  Kulturnímu centru Horní Počernice,  za účelem konání kulturní akce k 700. výročí
narození Karla IV. - uzavření smlouvy o výpůjčce s Kulturním centrem Horní Počernice

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce oběma smluvním stranám k podpisu (KC Horní Počernice)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0419/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/36/0309/16
ze dne 26.07.2016

Pronájem části pozemku parc. č. 4109/2 v k. ú. Horní Počernice
společnosti Film Makers, s. r. o. - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

-  pronájem části pozemku KN parc. č. 4109/2, druh pozemku - orná půda o výměře cca 450
m2,  společnosti Film Makers, s. r. o. na dobu určitou,  15. 8. 2016,  za účelem parkování
filmové techniky,  za nájemné ve výši 10 Kč/m2/den pronájmu, tj. 4.500 Kč/předmět a dobu
pronájmu
- uzavření nájemní smlouvy se společností Film Makers, s. r. o.

2. ukládá

-  předložit nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu ( Film Makers, s. r. o.)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 14.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0421/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/37/0310/16
ze dne 26.07.2016

Bezúplatné nabytí pozemku KN parc. č. 2498/51 v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha z vlastnictví České republiky, příslušnosti
hospodařit s majetkem státu - Ministerstvo vnitra - (3.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s bezúplatným nabytím pozemku KN parc. č. 2498/51, druh pozemku - ostatní plocha, způsob
využití - ostatní komunikace o výměře 314 m2 v ul. Běchorská v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha  z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu - Ministerstva
vnitra do vlastnictví hl. města Prahy, svěřené správy MČ Praha 20  - s uzavřením smlouvy o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s Českou republikou – Ministerstvem
vnitra

2. ukládá

- předložit bezúplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci - pozemku KN parc. č.
2498/51, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře
314 m2 v ul. Běchorská v k. ú. Horní Počernice, obec Praha  z vlastnictví České republiky,
příslušnosti hospodařit s majetkem státu - Ministerstva vnitra do vlastnictví hl. města Prahy,
svěřené správy MČ Praha 20 k projednání v ZMČ

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.09.2016
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0423/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/38/0319/16
ze dne 26.07.2016

Přechod nájmu pozemků pod a v okolí bytových domů č. p. 1928, č.
p. 1929, č. p. 2010, č. p. 2011 ul. U Věže na manžele Vitu a Ivana
Fedorcivovi dle ust. § 2221 občanského zákoníku - (3.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

-  se zveřejněním záměru pronájmu pozemků KN parc. č. 4131/2, druh pozemku - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 203 m2, KN parc. č. 4131/3, druh pozemku - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 202 m2,  KN parc. č. 4131/4, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 204 m2, KN parc. č. 4131/5, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
203 m2, KN parc. č. 4131/10, druh pozemků - ostatní plocha, způsob využití - zeleň o výměře
460 m2, KN parc. č. 4131/11, druh pozemků - ostatní plocha, způsob využití - zeleň o výměře
cca 431 m2 a části pozemku KN parc. č. 4131/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití
- zeleň o výměře cca 186 m2 na dobu neurčitou od 1. 9. 2016 za nájemné ve výši 93 Kč/
m2 zastavěné plochy/rok a 12 Kč/m2/rok za pozemky tvořící funkční celek, předem určenému
zájemci,  XXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX na úřední desce MČ Praha 20

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu pozemků KN parc. č. 4131/2, druh pozemku - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 203 m2, KN parc. č. 4131/3, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 202 m2,  KN parc. č. 4131/4, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
204 m2, KN parc. č. 4131/5, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 203 m2,
KN parc. č. 4131/10, druh pozemků - ostatní plocha, způsob využití - zeleň o výměře 460
m2, KN parc. č. 4131/11, druh pozemků - ostatní plocha, způsob využití - zeleň o výměře cca
431 m2 a části pozemku KN parc. č. 4131/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití
- zeleň o výměře cca 186 m2 na dobu neurčitou od 1. 9. 2016 za nájemné ve výši 93 Kč/



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

m2 zastavěné plochy/rok a 12 Kč/m2/rok za pozemky tvořící funkční celek, předem určenému
zájemci manželům,X XXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX  na úřední desce MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0424/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/39/0311/16
ze dne 26.07.2016

Uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě č. ORO 1998 0014 s panem
Arnoštem Peterou - (3.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě č. ORO 1998 0014 s panem Arnoštem Peterou

2. ukládá

- předložit dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č. ORO 1998 0014 oběma smluvním stranám k
podpisu (p. Petera)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0418/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/4/0258/16
ze dne 26.07.2016

Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu
Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 -
(2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o souhlas
s čerpáním finančních prostředků z rezervního  fondu ve výši 104.907,51 Kč.

2. schvaluje

čerpání celkové částky ve výši 104.907,51 Kč z rezervního fondu Fakultní základní školy,
Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, za účelem úhrady výdajů spojených s výměnou
osvětlení v prostorách školní družiny, školního klubu a jazykové učebny.

3. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s čerpáním finančních prostředků z rezervního
  fondu ve výši 104.907,51 Kč.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Referent školství a sportovních aktivit
bod jednání: BJ/0373/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/40/0312/16
ze dne 26.07.2016

Úprava nájemní smlouvy č. 2012/13/0004 uzavřené s Českým
zahrádkářským svazem, ZO Praha-Horní Počernice - (3.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

  pronájem pozemků KN parc. č. 4275/2 o výměře 1774 m2, KN parc. č. 4275/11 o výměře
928 m2, KN parc. č. 4275/12 o výměře 329 m2 a KN parc. č. 4275/13 o výměře 229 m2 vše
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  Českému zahrádkářskému svazu, zákl. organizaci Praha-
Horní Počernice,  na dobu určitou od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2017
- uzavření dodatku č. 3 s Českým zahrádkářským svazem, zákl. organizací Praha-Horní
Počernice

2. ukládá

-  předložit dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2012/13/0004 oběma smluvním stranám k
podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0415/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/43/0288/16
ze dne 26.07.2016

Zásady pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) MČ Praha
20 na rok 2017, střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do
roku 2022 a dlouhodobého rozpočtového výhledu investičních akcí do
roku 2026 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Zásady a pravidla pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) MČ Praha 20 na rok 2017,
střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2022 a dlouhodobého rozpočtového
výhledu investičních akcí do roku 2026 viz. příloha č. 1

2. schvaluje

harmonogram prací pro sestavení rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2017 viz. příloha č. 2

3. ukládá

dodržovat schválené zásady a pravidla pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) MČ
Praha 20 na rok 2017, střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2022 a
dlouhodobého rozpočtového výhledu investičních akcí do roku 2026 a dodržovat harmonogram
prací pro sestavení rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2017 viz. příloha č. 2, zaslat
vedoucím odborů zásady a pravidla pro sestavení rozpočtu na rok 2017 a časový harmonogram
prací pro sestavení rozpočtu městská části Praha 20 na rok 2017

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 13.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0399/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/44/0289/16
ze dne 26.07.2016

Investiční požadavky MČ Praha 20 na rozpočet MHMP 2017 - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se zadáním investičních požadavků na rozpočet hl. m. Prahy na rok 2017 do modulu PRO
GINIS na tyto akce:

1) Zřízení stacionáře pro seniory - investiční požadavek ve výši 25 mil. Kč

2) Půdní vestavba ZŠ Spojenců 1408 - investiční požadavek ve výši 10 mi. Kč

3) Venkovní sportoviště na pozemku č. 4276/1 v k.ú. Horní Počernice ve výši 2 mil. Kč

2. ukládá

zadat do modulu GINIS PRO investiční požadavky na rozpočet HMP na rok 2017

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 10.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0379/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/45/0290/16
ze dne 26.07.2016

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 schvalované RMČ na rok 2016 č. 56
– poskytnutí účelové neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím
zřizovaným MČ Praha 20 ( ZŠ Ratibořická, FZŠ Chodovická, ZŠ
Stoliňská) a přidělení neinvestiční dotace ZO Včelaři a RC MUM na
podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21
pro rok 2016 - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 56 – poskytnutí účelové neinvestiční
dotace příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 20 ( ZŠ Ratibořická 8.000 Kč, FZŠ
Chodovická 4.700 Kč, ZŠ Stoliňská 25.700 Kč) a přidělení neinvestiční dotace ZO Včelaři 3.600
Kč a RC MUM  8.000 Kč na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a
MA21 pro rok 2016 na základě svého zmocnění č. usnesení ZMČ 11/2.1/16. Celková výše
rozpočtového opatření 50.000 Kč.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření č. 56 -  poskytnutí účelové neinvestiční dotace příspěvkovým
organizacím zřizovaným MČ Praha 20 ( ZŠ Ratibořická, FZŠ Chodovická, ZŠ Stoliňská) a
přidělení neinvestiční dotace ZO Včelaři a RC MUM na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá
MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 2016

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0380/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/46/0291/16
ze dne 26.07.2016

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 schvalované RMČ na rok 2016 č. 57
- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku organizaci Chvalský
zámek na pořádání KINOBUSu, navýšení provozního neinvestičního
příspěvku MVK na rok 2016, uvolnění finančních prostředků z rezervy
na granty v oblasti sportu - (7.04)

Rada městské části Praha 20

související RMC/59/1/0158/16
související RMC/59/4/0161/16
související RMC/60/8/0214/16
související RMC/60/7/0213/16
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 č. 57 - poskytnutí účelového neinvestičního
příspěvku organizaci Chvalský zámek na pořádání KINOBUSu ve výši 10.000 Kč, navýšení
provozního neinvestičního příspěvku MVK na rok 2016 ve výši 260.000 Kč, uvolnění finančních
prostředků z rezervy na granty v oblasti sportu pro XXXXXX XXXXXX ve výši 8.000 Kč a
BikeRanch Team ve výši 25.000 Kč na základě svého zmocnění usnesení RMČ č. 11/2.1/16

2. schvaluje

navýšení provozního příspěvku MVK na rok 2016 o 260.000 Kč a zároveň stanovuje
příspěvkové organizaci Místní veřejná knihovna nový závazný ukazatel  mzdových prostředků
na rok 2016, který je ve výši  2.977.000 Kč. Celková výše provozního neinvestičního příspěvku
na rok 2016 Místní veřejné knihovny je nově stanovena na 3.783.000 Kč.

3. ukládá

informovat ředitelku příspěvkové organizace o navýšení provozního neinvestičního příspěvku
na rok 2016, o stanovení výše nového závazného ukazatele mzdových prostředků

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 13.08.2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

4. ukládá

provést rozpočtové opatření č. 57

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0381/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/47/0292/16
ze dne 26.07.2016

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 schvalované RMČ na rok 2016 č. 58
– navýšení rozpočtu OHSI na opravy budov v majetku MČ Praha 20 -
(7.05)

Rada městské části Praha 20

související RMC/mimořádné jednán61/2/0253/16
související RMC/60/14/0219/16
související RMC/mimořádné jednán61/1/0252/16
související RMC/59/27/0184/16
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 58 – navýšení rozpočtu OHSI na opravy
budov v majetku MČ Praha 20 celkem o 451.500 Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků
na opravy v budovách: MŠ Ratibořická - oprava vodovodního potrubí, odpadů a WC v pavilonu
A o 168.400 Kč, FZŠ Chodovická 2250 - oprava WC u tělocvičen o 204.100 Kč, DDM oprava
WC o 57.300 Kč, DDM - výměna podhledů o 21.700 Kč. Finanční prostředky na tyto akci byly
navýšeny na základě výsledků výběrových řízení.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření č. 58 - navýšení rozpočtu OHSI na opravy budov v majetku MČ
Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0382/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/48/0293/16
ze dne 26.07.2016

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 59 -
účelová neinvestiční dotace z SR na výkon sociální práce - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 59 - účelová neinvestiční
dotace z SR na výkon sociální práce ve výši 449.500 Kč. Finanční prostředky jsou určeny
na úhradu osobních výdajů spojených s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti.
Rozpočtové opatření schvaluje RMČ na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření č. 59 - účelová neinvestiční dotace z SR na výkon sociální práce

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0383/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/49/0294/16
ze dne 26.07.2016

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 60 -
účelová neinvestiční dotace na podporu aktivit v oblasti místní agendy
21 - oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 60 - účelová neinvestiční
dotace na podporu aktivit v oblasti místní agendy 21 - oblast zdraví a zdravého životního stylu
na lokální úrovni na projekt Hornopočernický rok v pohybu ve výši 38.000 Kč na základě svého
zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 60 - účelová
neinvestiční dotace na podporu aktivit v oblasti místní agendy 21 - oblast zdraví a zdravého
životního stylu na lokální úrovni

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0384/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/5/0259/16
ze dne 26.07.2016

Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky č. 13/2014 Sb. hlavního
města Prahy, o školských obvodech základních škol - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

záměr na změnu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
13/2014 Sb., hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol

2. doplňuje

v nové obecně závazné vyhlášce, kterou se mění obecně závazná vyhlášce č. 13/2014 Sb.,
hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol,

- opravit písařskou chybu v názvu ulice Koutská, kde je nesprávně uveden název Koputská ve
školském obvodu Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408

- opravit písařskou chybu v názvu ulice Běluňská, kde je nesprávně uveden název Beluňská
ve školském obvodu Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700

- opravit písařskou chybu v názvu ulice Ledkovská, kde je nesprávně uveden název Peckovská
ve školském obvodu Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823

- doplnit ulici K Bílému vrchu do školského obvodu Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní
Počernice, Chodovická 2250

 - doplnit ulici Placina do školského obvodu Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

3. ukládá

zaslat stanovisko RMČ ke změně obecně závazné vyhlášky č. 13/2014 Sb., hlavního města
Prahy, o školských obvodech základních škol, se žádostí o doplnění a opravy ve školských
obvodech na území Městské části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 05.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/0402/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/50/0295/16
ze dne 26.07.2016

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č.
61 - vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti DPPO za
zdaňovací období roku 2015 - (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 61 - vrácení 100 % podílu
MČ na celkové daňové povinnosti DPPO za zdaňovací období roku 2015 ve výši 3.206.479,04
Kč, výše rozpočtového opatření 3.206.400 Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č.
11/2.1/16.  O přijaté finanční prostředky je navýšena investiční rezerva 3.154.600 Kč a rezerva
RMČ 51.800 Kč.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 61 - vrácení 100
% podílu MČ na celkové daňové povinnosti DPPO za zdaňovací období roku 2015

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0385/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/51/0296/16
ze dne 26.07.2016

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 62 -
účelová neinvestiční dotace ze SR z Úřadu práce ČR - (7.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 62 - účelová neinvestiční
dotace ze SR z Úřadu práce ČR ve výši 68.500 Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ
č. 11/2.1/16. Finanční prostředky ve výši 68.468 Kč byly poskytnuty na základě Dohody o
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze SR a ESF č. ABA-VZ-8/2016.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 62 - účelová
neinvestiční dotace ze SR z Úřadu práce ČR.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0393/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/52/0297/16
ze dne 26.07.2016

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ
č. 63 - přijatý investiční transfer poskytnutý v rámci Operačního
programu Životní prostředí na snížení energetické náročnosti budov ZŠ
Ratibořická - tělocvična, MŠ Ratibořická, DDM a MŠ Chodovická - (7.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 63 - přijatý investiční
transfer poskytnutý v rámci Operačního programu Životní prostředí na snížení energetické
náročnosti budov ZŠ Ratibořická - tělocvična, MŠ Ratibořická, DDM a MŠ Chodovická v celkové
výši 205.500 Kč (205.504,25 Kč) na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 63 - přijatý
investiční transfer poskytnutý v rámci Operačního programu Životní prostředí na snížení
energetické náročnosti budov ZŠ Ratibořická - tělocvična, MŠ Ratibořická, DDM a MŠ
Chodovická

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 21.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0394/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/53/0298/16
ze dne 26.07.2016

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 64 -
odvod vyplývající z finančního vypořádání MČ Praha 20 s hl. m. Prahou
za rok 2015 - (7.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 64 - odvod z finančního
vypořádání MČ Praha 20 s hl. m. Prahou za rok 2015 ve výši 51.800 Kč (odvod ve výši
51.808,75 Kč) na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 64 - odvod z
finančního vypořádání MČ Praha 20 s hl. m. Prahou za rok 2015 a zajistit úhradu předepsaného
odvodu v termínu.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0395/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/54/0299/16
ze dne 26.07.2016

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 65
- převod finančních prostředků z OPŽP (snížení energetické náročnosti
budov) do rezervy RMČ - (7.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 65 - převod finančních
prostředků z OPŽP (snížení energetické náročnosti budov) do rezervy RMČ ve výši 205.500
Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 65 - převod
finančních prostředků z OPŽP (snížení energetické náročnosti budov) do rezervy RMČ.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0396/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/55/0300/16
ze dne 26.07.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č.
66 - vypracování projektové dokumentace venkovního sportovního
hřiště na pozemku KN parc. č. 4276/1 v k.ú. Horní Počernice, navýšení
finančních prostředků na investiční akce MŠ Chodovická - venkovní
úpravy, atrium - (7.13)

Rada městské části Praha 20

související RMC/58/18/0156/16
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 66 - vypracování
projektové dokumentace venkovního sportovního hřiště na pozemku KN parc. č. 4276/1 v
k.ú. Horní Počernice ve výši 198.300 Kč, navýšení finančních prostředků na investiční akce
MŠ Chodovická - venkovní úpravy, atrium o 96.000 Kč na základě svého zmocnění usnesení
ZMČ č. 11/2.1/16.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 66 - vypracování
projektové dokumentace venkovního sportovního hřiště na pozemku KN parc. č. 4276/1 v k.ú.
Horní Počernice, navýšení finančních prostředků na investiční akce MŠ Chodovická - venkovní
úpravy, atrium.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0425/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/56/0271/16
ze dne 26.07.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. -
67 navýšení fin. prostředků na investiční akci MŠ Chodovická - vstupní
rampa, nová investiční akce - stacionář pro seniory - (7.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. - 67 navýšení fin. prostředků
na investiční akci MŠ Chodovická - vstupní rampa o 177.300 Kč, nová investiční akce -
stacionář pro seniory - 1.800.000 Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. - 67 navýšení fin.
prostředků na investiční akci MŠ Chodovická - vstupní rampa, nová investiční akce - stacionář
pro seniory.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0430/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/57/0301/16
ze dne 26.07.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 68
– účelová neinvestiční dotace SPOD 2. splátka - (7.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 68 – účelová neinvestiční
dotace SPOD 2. splátka ve výši 280.280 Kč, rozpočtové opatření ve výši 280.300 Kč na základě
svého zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 68 – účelová
neinvestiční dotace SPOD 2. splátka

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0434/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/58/0302/16
ze dne 26.07.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 69
– účelová neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - OPZ -
(7.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 69 – účelová neinvestiční
dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - OPZ ve výši 56.253 Kč, výše rozpočtového opatření
56.200 Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 69 – účelová
neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - OPZ.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0435/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/59/0281/16
ze dne 26.07.2016

Pronájem hrobového místa č. 388 na veřejném pohřebišti Horní
Počernice v Praze - Horních Počernicích - (7.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

číslo 388 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 01.01.2017 - 31.12.2026

Paní: Jaroslava Fatinová, trvalý pobyt: XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0769

2. ukládá

uzavřít a následně předat nájemní smlouvu na hrobové místo paní J.Fatinové

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 02.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0391/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/6/0260/16
ze dne 26.07.2016

Návrh na stanovení školských obvodů mateřských škol - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

záměr tvorby nové obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy o školských obvodech mateřských
škol

2. žádá

v nové obecně závazné vyhlášce hl.m.Prahy o školských obvodech mateřských škol, stanovit
pro všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 20 společný spádový obvod, a to celé území
MČ Praha 20.

3. ukládá

zaslat podklady pro tvorbu návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, která vymezí školské
obvody mateřských škol.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 19.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Referent školství a sportovních aktivit
bod jednání: BJ/0378/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/60/0282/16
ze dne 26.07.2016

Pronájem hrobového místa č. 820 na veřejném pohřebišti Chvaly v
Praze - Horních Počernicích - (7.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

číslo 820 na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.
Bystré)

O výměře: 2,5 m2

Doba nájmu od 01.06.2016 - 31.05.2026

Pan: Vladislav Moudrý, trvalý pobyt: XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0765

2. ukládá

uzavřít a následně předat nájemní smlouvu na hrobové místo p. V.Moudrému

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 02.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0387/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/61/0283/16
ze dne 26.07.2016

Pronájem hrobového místa č. 963 na veřejném pohřebišti Chvaly v
Praze - Horních Počernicích - (7.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

číslo 963 na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.
Bystré)

O výměře: 2,5 m2

Doba nájmu od 10.06.2016 - 09.06.2026

Paní: Magdalena Melicharová, trvalý pobyt: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0766

2. ukládá

uzavřít a následně předat nájemní smlouvu na hrobové místo paní M.Melicharové

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 02.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0388/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/62/0284/16
ze dne 26.07.2016

Pronájem hrobového místa č. 277 na veřejném pohřebišti Chvaly v
Praze - Horních Počernicích - (7.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

číslo 277 na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.
Bystré)

O výměře: 2,5 m2

Doba nájmu od 01.08.2016 - 31.07.2026

Pan: Josef Fiala, trvalý pobyt: XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0767

2. ukládá

uzavřít a následně předat nájemní smlouvu na hrobové místo p. J.Fialovi

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 02.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0389/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/63/0285/16
ze dne 26.07.2016

Pronájem hrobového místa č. 665 na veřejném pohřebišti Chvaly v
Praze - Horních Počernicích - (7.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

číslo 665 na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.
Bystré)

O výměře: 2,3 m2

Doba nájmu od 05.09.2016 - 04.09.2026

Pan: Karel Čumpelík, trvalý pobyt: XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0768

2. ukládá

uzavřít a následně předat nájemní smlouvu na hrobové místo p. K.Čumpelíkovi

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 02.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0390/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/64/0286/16
ze dne 26.07.2016

Pronájem kolumbární schránky č. 214 na veřejném pohřebišti Chvaly v
Praze - Horních Počernicích - (7.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem kolumbární schránky:

číslo 214 na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.
Bystré)

O výměře: 0,2m2

Doba nájmu od 01.01.2017 - 31.12.2026

Pan: Miroslav Komenda, trvalý pobyt: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX X XXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0764

2. ukládá

uzavřít a následně předat nájemní smlouvu na kolumbární schránku panu M.Komendovi

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 02.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0386/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/65/0287/16
ze dne 26.07.2016

Pronájem kolumbární schránky č. 43 na veřejném pohřebišti Horní
Počernice v Praze - Horních Počernicích - (7.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem kolumbární schránky:

číslo 43 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 15.07.2016 - 14.07.2026

Paní: Kateřina Normarková, trvalý pobyt: X XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0770

2. ukládá

uzavřít a následně předat nájemní smlouvu na kolumbární schránku paní K.Normarkové

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 02.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0392/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/66/0313/16
ze dne 26.07.2016

Nabídka firmy conseq Investment Management, a.s. - návrh uložení
volných finančních prostředků - (7.24)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou informaci s návrhem uložení volných finančních prostředků od společnosti Conseq
Investment Management, a.s.

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0426/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/67/0314/16
ze dne 26.07.2016

Ekonomické informace k datu 22.07.2016 - (7.25)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

ekonomické informace k datu 22.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0433/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/68/0303/16
ze dne 26.07.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č.
70 - navýšení finančních prostředků na individuální dotace v oblasti
kulturní, zdravotní a sociální oblasti - (7.26)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 70 - navýšení finančních
prostředků na individuální dotace v oblasti kulturní, zdravotní a sociální oblasti o 100.000 Kč
z rezervy VHP na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 70 - navýšení
finančních prostředků na individuální dotace v oblasti kulturní, zdravotní a sociální oblasti

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0442/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/69/0320/16
ze dne 26.07.2016

Informace o dopisu zaslaného Mgr. Petrou Kolínskou, náměstkyní
primátorky hl.m. Prahy, ve věci zájmu MČ o zapojení veřejnosti do
přípravy nového územního plánu - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o dopisu zaslaného Mgr. Petrou Kolínskou, náměstkyní primátorky hl.m. Prahy, ve
věci zájmu MČ o zapojení veřejnosti do přípravy nového územního plánu

2. ukládá

vyplnit a odeslat elektronický formulář zjišťující zájem MČ o podporu pro efektivní zapojení
obyvatel městské části ještě před začátkem projednávání návrhu Metropolitního plánu s tím,
že MČ Praha 20 plánuje zapojit veřejnost do přípravy Metropolitního plánu a že o podporu ze
strany hl. m. Prahy zájem má

2.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 31.07.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
bod jednání: BJ/0429/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/7/0261/16
ze dne 26.07.2016

Revokace usnesení RMČ Praha 20 č. 46/2.7/16 ze dne 16.2.2016 a
návrh na vyřazení skútru z evidence majetku Kulturního centra Horní
Počernice a jeho následné darování ze strany zřizovatele. - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. revokuje

usnesení č. 46/2.7/16 ze dne 16.2.2016

2. schvaluje

vyřazení skútru YAMAHA YH 50 WHY, inv.č. A198 z evidence majetku Kulturního centra Horní
Počernice, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Votuzská 379/11, jeho převod na zřizovatele
a následné darování paní Bc. Haně Čížkové.

3. ukládá

informovat ředitelku Kulturního centra Horní Počernice, Praha 9 - Horní Počernice, Votuzská
379/11, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s vyřazením skútru YAMAHA YH 50
WHY inv.č. A198 z evidence majetku příspěvkové organizace a s jeho převodem na zřizovatele

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 19.08.2016

4. ukládá

uzavřít darovací smlouvu s Bc. Hanou Čížkovou na skútr YAMAHA YH 50 WHY.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 19.08.2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

5. ukládá

podepsat předávací protokol o převodu majetku Kulturního centra Horní Počernice, Praha 9 -
Horní Počernice, Votuzská 379/11

5.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 19.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Referent školství a sportovních aktivit
bod jednání: BJ/0375/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/70/0315/16
ze dne 26.07.2016

Doporučení Komise sportu a volného času ke studii investičního
záměru "Tělocvična v Jívanské ulici" - (8.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

doporučení Komise sportu a volného času ke studii investičního záměru "Tělocvična v Jívanské
ulici"

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0432/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/71/0316/16
ze dne 26.07.2016

Stav záborů v MČ Praha 20 Horní Počernice k 30.6.2016 - (8.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu záborů zahrnující mobilní reklamní poutače typu „A“, reklamní
prapory a volné stojany. Další zábory veřejného prostranství jako jsou prodejní stánky,
vystavené zboží u prodejen, zábory pro výkopové práce, opravách nemovitostí a budování
přípojek inženýrských sítí v MČ Praha 20

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0413/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/72/0323/16
ze dne 26.07.2016

Vyjádření ke sloučení projednání zadání změn územního plánu Z
2978/09 a Z 2979/09 - (2.31)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

se sloučením projednání zadání změn územního plánu Z 2978/09 a Z 2979/09, protože tyto
změny spolu přímo věcně nesouvisí

2. ukládá

zaslat vyjádření RMČ Praha 20 ve věci sloučení projednání zadání změn územního plánu Z
2978/09 a Z 2979/09 Odboru územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy

2.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 05.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
bod jednání: BJ/0443/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/8/0262/16
ze dne 26.07.2016

Návrh na přidělení bytu v DPS Třebešovská 17 - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

přidělení bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou Třebešovská 17, XXXX XXXX
XXXXXXXXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXXX na dobu určitou 1 rok s možností dalšího prodloužení

2. ukládá

oznámit XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX, rozhodnutí RMČ ve věci přidělení bytu č. 4 v DPS Třebešovská
17

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 09.08.2016

3. ukládá

uzavřít s XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX, smlouvu na pronájem bytu č. 4 v DPS, Třebešovská 17, na
dobu určitou 1 rok, t.j. od 15. 8. 2016 do 14. 8. 2017, s možností dalšího prodloužení

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0427/2016



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/9/0263/16
ze dne 26.07.2016

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem služebního
bytu č. 30 v ulici Mezilesí č.p. 2060 v Praze - Horních Počernicích -
(2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0040 na pronájem služebního bytu číslo
30 v ulici Mezilesí č.p. 2060 na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.08.2017, s možností dalšího
prodloužení v případě trvání pracovního poměru učitel ZŠ v ulici Stoliňská č.p. 823, s panem
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0040 na pronájem služebního bytu
číslo 30 v ulici Mezilesí č.p. 2060 na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.08.2017, s možností
dalšího prodloužení v případě trvání pracovního poměru učitel ZŠ v ulici Stoliňská č.p. 823,
s panem XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Helena Petrdlíková, Referent oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0374/2016


