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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

65. jednání datum konání:
08.09.2016

 
čís. RMC/65/1/0380/16 - RMC/65/9/0385/16

 
 
 
 
 



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

65. schůze

číslo RMC/65/1/0380/16
ze dne 08.09.2016

Nadační příspěvek na rekonstrukci budovy stodoly - oznámení o změně
- (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost MČ Praha 20 adresovanou Nadaci Chvalského zámku

2. souhlasí

s podáním žádosti o změnu záměru rekonstrukce a přístavby Stodoly

3. souhlasí

se změnou termínu čerpání Nadačního příspěvku do června 2018.

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0516/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/10/0386/16
ze dne 08.09.2016

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům v
k.ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování
součásti distribuční soustavy kabelového vedení , jako součásti
stavby - "RS 9450 P3 Park, kVN, kNN a sdk. I. etapa", se společností
PREdistribuce, a.s. - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby ,,RS 9450 P3 Park, kVN, kNN a sdk. I. etapa" v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, dle
projektové dokumentace vypracované f. COM - PAKT, Praha 9, z října 2015 za podmínky:

- přechod kabelového vedení pod komunikacemi včetně autobusových zastávek MHD bude řešen
protlakem

- koordinace stavby se stavbou rekonstrukce chodníků v ul. Náchodská investorsky zajišťované Hlavním
městem Praha

- protokolárního předání a následného převzetí dotčených pozemků po provedení stavby mezi společností
PRE distribuce, a.s. a Městskou částí Praha 20

2. schvaluje

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc.č. 1848, 1985, 3802, 3803,
3804, 1899, 3799, 3800/4, 3800/5, 3801, 4468/4, 4468/7, 4497/1 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, za
účelem umístění a provozování distribuční soustavy kabelového vedení, jako součásti stavby "RS 9450 P3
Park, kVN, kNN a sdk. I. etapa", se společností PREdistribuce, a.s.



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

předložit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k podpisu smluvním stranám ( PREdistribuce
a.s - P3 Park )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 16.10.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0510/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/13/0387/16
ze dne 08.09.2016

Žádost o pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti Horní
Počernice v Praze - Horních Počernicích - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. neschvaluje

pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze -  Horních
Počernicích Ing. Vlastě Bratršovské, bytem XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX X X XXXXX XXXX

2. ukládá

informovat Ing. V.Bratršovskou

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0467/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/14/0388/16
ze dne 08.09.2016

Návrh na provedení účetní odpisu dlouhodobých pohledávek
bezúročných půjček (sociální výpomoci) - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

provedení účetní odpisu dlouhodobých pohledávek bezúročných půjček (sociální výpomoci) za
XXXXXXXXX XXXXXXXXX ve výši 10.000 Kč, XXXXXXX XXXXXXXX ve výši 1.000 Kč a XXXX
XXXXXX ve výši 2.500 Kč

2. ukládá

provést účetní odpis pohledávek z bezúročných půjček (sociální výpomoci) v celkové výši
13.500 Kč

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 16.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0505/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/15/0389/16
ze dne 08.09.2016

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č.
74 - navýšení finančních prostředků na akci výměna podhledů v DDM,
navýšení finančních prostředků na malířské a natěračské práce v
budově DDM - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 74 - navýšení finančních
prostředků na akci výměna podhledů v DDM, navýšení finančních prostředků na malířské
a natěračské práce v budově DDM v celkové výši 152.400 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. 74 - navýšení
finančních prostředků na akci výměna podhledů v DDM, navýšení finančních prostředků na
malířské a natěračské práce v budově DDM.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 16.09.2016

3. ukládá

předložit rozpočtové opatření č. 74 na nejbližším zastupitelstvu pro informaci

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 20.12.2016
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0506/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/16/0390/16
ze dne 08.09.2016

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 75 -
úprava rozpočtu OŽPD - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 75 - úprava rozpočtu OŽPD
ve výši 100.000 Kč na vypracování posudků v dopravní agendě na základě svého zmocnění
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16.

2. ukládá

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 75 - úprava rozpočtu OŽPD
ve výši 100.000 Kč na vypracování posudků v dopravní agendě.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 16.09.2016

3. ukládá

předložit pro informaci na nejbližším ZMČ rozpočtové opatření č. 75

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 20.12.2016
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0508/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/17/0391/16
ze dne 08.09.2016

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č.
76 - přesun finančních prostředků v rámci OISD, navýšení finančních
prostředků na telekomunikační služby - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 76 - přesun finančních
prostředků v rámci OISD, navýšení finančních prostředků na telekomunikační služby na
základě svého zmocnění usnesení č. 11/2.1/16 ve výši 400 tis. Kč,( 200 tis. Kč přesun
mezi investičními a běžnými výdaji, 200 tis. Kč navýšení finančních prostředků z rezervy na
telekomunikační služby).

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření č. 76 pro informaci na nejbližším ZMČ

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 76 - přesun
finančních prostředků v rámci OISD, navýšení finančních prostředků na telekomunikační služby

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 16.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0526/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/18/0392/16
ze dne 08.09.2016

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 77 -
oprava brány Náchodská 754 - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 77 - oprava brány
Náchodská 754 ve výši 58.700 Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16.

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření č. 77 pro informaci na nejbližším ZMČ

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 77 - oprava brány
Náchodská 754

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 16.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0527/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/19/0393/16
ze dne 08.09.2016

Změna v rozpisu rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2016 č. 2 - úprava
rozpočtu v rámci odboru ŽOSA - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

změnu v rozpisu rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2016 č. 2 - úprava rozpočtu v rámci odboru
ŽOSA ve výši 25.000 Kč (přesun finančních prostředků na školení z SPOZu položka dary).

2. ukládá

provést změnu v rozpisu rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2016 č. 2 - úprava rozpočtu v rámci
odboru ŽOSA ve výši 25.000 Kč.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 16.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0509/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/2/0381/16
ze dne 08.09.2016

Zvýšení příplatku za vedení a osobního příplatku ředitelů
příspěvkových organizací v návaznosti na změnu nařízení vlády č.
564/2006 Sb., s účinností od 1. 9. 2016 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací - škol a školských zařízení, které
Městská část Praha 20 zřizuje, dle předloženého listinného návrhu, s účinností od 1. 9. 2016

2. ukládá

 informovat ředitele příspěvkových organizací o změně jejich platových výměrů dle rozhodnutí
RMČ s účinností od 1. 9. 2016

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 22.09.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Helena Víchová, Referent školství a sportovních aktivit

předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/0522/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/20/0394/16
ze dne 08.09.2016

Ekonomické informace k datu 02.09.2016 - (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

ekonomické informace k datu 02.09.2016

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0520/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/21/0395/16
ze dne 08.09.2016

Rezignace na členství v redakční radě Hornopočernického zpravodaje -
(8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

rezignaci paní Karolíny Klímové na členství v redakční radě Hornopočernického zpravodaje

2. ukládá

informovat paní Karolínu Klímovou, že RMČ Praha 20 vzala její rezignaci na vědomí

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 12.09.2016

3. ukládá

zabezpečit provedení změny ve složení členů v redakční radě na webových stránkách Městské
části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 12.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0513/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/22/0396/16
ze dne 08.09.2016

Oznámení o registraci spolku TJ Sokol Horní Počernice a změnách po
valné hromadě TJ - (8.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o oznámení o registraci spolku TJ Sokol Horní Počernice a změnách po valné hromadě
TJ

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0514/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/23/0397/16
ze dne 08.09.2016

Informace o projednaném usnesením MČ Praha 22 ve věci realizace
stavby Pražského okruhu - stavby 511 - (8.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o projednaném usnesení MČ Praha 22 ve věci realizace stavby Pražského okruhu
- stavby 511

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0517/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/24/0398/16
ze dne 08.09.2016

Informace o výsledku kontroly přenesené působnosti na úseku
vodního hospodářství - (8.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou informaci o výsledku kontroly přenesené působnosti na úseku vodního
hospodářství

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/0521/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/25/0399/16
ze dne 08.09.2016

Posouzení povodí a kapacity Jirenského potoka zhotovitelem ČVUT –
stavební fakultou - (8.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

dílčí informaci o stavu akce "Posouzení povodí a kapacity Jirenského potoka"  zhotovitelem -
 ČVUT – stavební fakultou

1.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Mgr. Alena Šefčíková, Člen rady
bod jednání: BJ/0511/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/26/0400/16
ze dne 08.09.2016

Zpráva kontrolního výboru - (8.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

zprávu kontrolního výboru týkající se prověření nájemních smluv nebytových prostor a
pozemků ve vlastnictví Praha 20 a porovnání podmínek pro nájemce

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Jiří Arnošt, Vedoucí kanceláře úřadu
předkládá: Mgr. Jiří Arnošt, Vedoucí kanceláře úřadu
bod jednání: BJ/0519/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/3/0382/16
ze dne 08.09.2016

Rezignace na funkci předsedkyně Komise kultury a jmenování nového
předsedy komise - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

rezignaci Bc. Hany Čížkové na funkci předsedkyně Komise kultury k 1. 9. 2016

2. jmenuje

paní Boženu Beňovou předsedkyní Komise kultury od 8. 9. 2016

3. ukládá

sdělit Bc. Haně Čížkové, že RMČ její rezignaci na funkci předsedkyně Komise kultury vzala
na vědomí

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 22.09.2016

4. ukládá

informovat paní Boženu Beňovou o jejím jmenování předsedkyní Komise kultury

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 22.09.2016



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

provést změny ve složení členů Komise kultury na webových stránkách městské části

5.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 15.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0523/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/4/0383/16
ze dne 08.09.2016

Návrh na projednání záměru obecné závazné vyhlášky o čestném
občanství - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

záměr obecně závazné vyhlášky o čestném občanství a cenách hlavního města Prahy

2. souhlasí

se zasláním připomínek k záměru obecně závažné vyhlášky o čestném občanství ke čl.
8  „nárok čestného občana na čestný hrob“ z hlediska provádění vyhlášky v praxi, a to
v následujících situacích

1.    Co když si rodina nebude přát označení „čestný hrob“

2.    Jak bude řešena situace v případě rodinného hrobu

3.    Jak se bude postupovat v případě, že čestný občan je již po smrti – jak to bude se
smlouvami, jejich účinností. Jak to v tomto případě bude s poplatky

3. ukládá

OŽOSA zaslat stanovisko k záměru obecně závažné vyhlášky o čestném občanství

3.1 Zodpovídá: Ing. Alexandra Janáčková, Termín: 26.09.2016
Vedoucí OZOSA

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
předkládá: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
bod jednání: BJ/0512/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/5/0378/16
ze dne 08.09.2016

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2008 Sb., hlavního města Prahy, kterým se
zakazuje požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších změn

2. souhlasí

se zasláním připomínek k návrhu novely vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy

3. nesouhlasí

s navrhovaným zobecněním veřejných prostranství, na kterých je zakázáno používat
alkoholické nápoje

4. ukládá

zaslat stanovisko k návrhu novely vyhlášky č. 12/2008 S. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje
požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

4.1 Zodpovídá: Odbor živnostenský a občansko
správních agend

Termín: 20.09.2016

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
předkládá: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
bod jednání: BJ/0518/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/6/0377/16
ze dne 08.09.2016

Připomínky k návrhu změny Z2832/00 územního plánu sídelního
útvaru hl.m. Prahy - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

připomínky k návrhu změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
podle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. ukládá

uplatnit připomínky k návrhu změny Z 2832/00 ÚP hl. m. Prahy Odboru územního rozvoje
MHMP

2.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 08.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Richard Měšťan, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0515/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/7/0384/16
ze dne 08.09.2016

Pronájem pozemků KN parc.č. 785/3 o výměře 2505 m2 a KN parc. č.
785/4 o výměře 4627 m2, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, Cirkusu
Bernes - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem pozemků KN parc. č. 785/3, o výměře 2505 m2  a KN parc. č. 785/4, o výměře
4627 m2  v k .ú. Horní Počernice, obec Praha,  na dobu určitou od 14. 11. do 20. 11. 2016,   za
nájemné 1000 Kč/den pronájmu, tj. 7.000 Kč/doba a předmět pronájmu, společnosti Cirkus
Bernes, s. r. o. - uzavření nájemní smlouvy se společností Cirkus Bernes, s. r. o.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu (Cirkus Bernes)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0504/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/8/0379/16
ze dne 08.09.2016

Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013/120/0061 s Českými
drahami, a. s. - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013/120/0061 se společností České dráhy, a. s.

2. ukládá

- předložit  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013/120/0061  se společnosti České dráhy,
a. s. k podpisu smluvním stranám

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2016

3. ukládá

řešit umístění kontejneru před informační tabulí (Nádraží Horní Počernice)

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 20.09.2016

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/0503/2016



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

65. schůze

číslo RMC/65/9/0385/16
ze dne 08.09.2016

Uzavření dodatku č. 2 za účelem zápočtu hodnoty pořízení vchodových
dveří do objektu Špejchar v areálu Chvalského zámku se společností
Atelier Fiala, s. r. o. - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě se společností Atelier Fiala, s. r. o.

2. ukládá

- předložit dodatek č. 2 k nájemní smlouvě oběma smluvním stranám k podpisu (Atelier Fiala,
s. r. o.)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0507/2016


