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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

56. jednání datum konání:
10.05.2016

 
čís. RMC/56/1/0024/16 - RMC/56/9/0032/16

 
 
 
 
 



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

56. schůze

číslo RMC/56/1/0024/16
ze dne 10.05.2016

Dodatek ke smlouvě č. 14191113 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14191113 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Snížení
energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Ratibořická"

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14191113 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Snížení
energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Ratibořická"

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.05.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0137/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/10/0033/16
ze dne 10.05.2016

žádost o finanční dar na úhradu nákladů na pořádání akce "14. ročník
setkání majitelů motocyklů Böhmerland" - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o finanční dar na částečnou úhradu nákladů na akci "14. ročník setkání majitelů motocyklů
Böhmerland" organizovanou p. Jiřím Zezulkou, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 17/800, které se
bude konat dne 28. 5. 2016 v areálu Chvalské tvrze

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč určený na částečné pokrytí nákladů na zajištění
akce "14. ročník setkání majitelů motocyklů Böhmerland"

3. ukládá

informovat žadatele, p. Jiřího Zezulku, Praha 9, Horní Počernice, Náchodská 17/800, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na
částečné pokrytí nákladů na akci "14. ročník setkání majitelů motocyklů Böhmerland", které
se uskuteční dne 18. 5. 2016

uzavřít s p. Jiřím Zezulkou smlouvu o poskytnutí finančního daru na akci "14. ročník setkání
majitelů motocyklů Böhmerland" a následně vyplatit finanční dar ve výši 20.000,- Kč na
částečné pokrytí nákladů na akci "14. ročník setkání majitelů motocyklů Böhmerland  

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.05.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0151/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/11/0034/16
ze dne 10.05.2016

žádost TJ Sokol Horní Počernice o poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu MČ Praha 20 v oblasti sportu pro rok 2016 - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

doplněnou žádost TJ Sokol Horní Počernice o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ
Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sportu ve výši 610.000,- Kč a doporučení Komise sportu,
mládeže a volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím  finančních prostředků na projekt celoroční činnost TJ Sokol Horní
Počernice z dotace MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 420.000,-
Kč

3. ukládá

starostce předložit návrh na poskytnutí individuální dotace pro rok 2016 z rozpočtu MČ Praha
20 na projekt celoroční činnost TJ Sokol Horní Počernice ke schválení na nejbližším ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/0159/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/12/0035/16
ze dne 10.05.2016

Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu
Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o souhlas s
čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 10.000,- Kč.

2. schvaluje

čerpání celkové částky ve výši 10.000,- Kč z rezervního fondu Základní školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Ratibořická 1700, za účelem úhrady potřeb žáků 3.B na škole v přírodě a žáků 5.B v
rámci akce ukončení školního roku 2015/2016, kdy zdrojem uvedených peněžních prostředků
v rezervním fondu jsou účelově určené peněžní dary.

3. ukládá

informovat ředitelku Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu ve
výši 10.000,- Kč.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 23.05.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0180/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/13/0036/16
ze dne 10.05.2016

žádost o souhlas s pořádáním akce "Rodinný běh" a technickou
podporu akce ze strany MČ Praha 20 - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost předsedkyně Atletického oddílu TJ Sokol Horní Počernice, paní Anny Ondriášové, Chvalkovická
2031/47, Praha 9 - Horní Počernice, o souhlas s pořádáním akce "RODINNÝ BĚH" dne 18.5.2016 a žádost
o výpůjčku 3 ks stolů a 3 ks lavic na akci "RODINNÝ BĚH"

2. schvaluje

pořádání akce "RODINNÝ BĚH" dne 18.5.2016 organizovanou Atletickým oddílem TJ Sokol Horní
Počernice ve spolupráci s o.s. MUM - Rodinné centrum, Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, za
podmínky uvedení pozemků do původního stavu a závoz 3 ks velkých stolů a 3 ks lavic zapůjčených
příspěvkovou organizací Chvalský zámek na akci dne 18.5. 2016

3. ukládá

informovat předsedkyni Atletického oddílu TJ Sokol Horní Počernice, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve
věci souhlasu s pořádáním akce "RODINNÝ BĚH" a s technickou podporou ze strany městské části na akci
dne 18.5.2016 podmíněné uvedením pozemků do původního stavu ze strany TJ Sokol Horní Počernice ve
spolupráci s o.s. RC MUM

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 18.05.2016



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

zajistit na akci "RODINNÝ BĚH", která se koná dne 18. 5. 2016 v době od 16:00 hod do 17.30 hod. závoz
3 velkých stolů a 3 lavic zapůjčených příspěvkovou organizací Chvalský zámek

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 18.05.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0186/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/14/0037/16
ze dne 10.05.2016

Žádost ředitelky Místní veřejné knihovny, Praha 9 - Horní Počernice,
Náchodská 754, o navýšení celkového počtu zaměstnanců od 1.září
2016 - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Místní veřejné knihovny, Praha 9 – Horní Počernice, Náchodská 754, o
navýšení počtu zaměstnanců od 1. září 2016.

2. schvaluje

navýšení počtu zaměstnanců od 1. září 2016 o dva, tj. navýšení celkového úvazku o 1,75 a o
jednoho zaměstnance na dohodu o provedení práce v příspěvkové organizaci Místní veřejná
knihovna, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754.

3. ukládá

informovat ředitelku Místní veřejné knihovny, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s navýšením celkového počtu zaměstnanců od
1.září 2016.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 23.05.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0191/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/15/0038/16
ze dne 10.05.2016

Stanovisko k umístění stavby přípojky kanalizace na pozemku KN
parc.č. 3795 a 3794 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, v rozsahu
projektové dokumentace " Kanalizační přípojka k RD Horní Počernice
č.p. 829/6 " vypracované společností AH profi plan s.r.o. , Praha 9 ze
srpna 2015 - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s umístěním stavby přípojky kanalizace na pozemku KN parc.č. 3795 a 3794 v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha, v rozsahu projektové dokumentace " Kanalizační přípojka k RD Horní Počernice č.p. 829/6 "
vypracované společností AH profi plan s.r.o. , Praha 9 ze srpna 2015.

- s pronájmem části pozemku KN parc.č. 3794 a 3795 o celkové výměře 18 m2 v k.ú. Horní Počernice, obec
Praha, Vladimíru Smýkalovi a Ivě Radionové na dobu určitou, nepřesahující 28 dní.

- s uzavřením Nájemní smlouvy s Vladimírem Smýkalem a Ivou Radionovou

2. ukládá

OHSaI sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám (Smýkal,
Radionová )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.06.2016

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/0174/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/16/0039/16
ze dne 10.05.2016

Souhlas s umístěním stavby v souladu s ust. § 96 odst. 3 písm.
d) SZ a provedení stavby v souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. f SZ
- ,,Novostavba RD a zahradního domku na p.č. 4405/4 v Praze -
Horních Počernicích ". - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby v souladu s ust. § 96 odst. 3 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb. a provedením stavby v
souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. f zák. č. 183/2006 Sb. - ,,Novostavba RD a zahradního domku na p.č.
4405/4 v Praze - Horních Počernicích " , v rozsahu PD zpracované projekční kanceláří Pils Projekt, Plzeň
z února 2016.

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Navrátil )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.06.2016

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/0175/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/17/0040/16
ze dne 10.05.2016

Souhlas s umístěním stavby v souladu s ust. § 96 odst. 3 písm. d) SZ a
provedení stavby v souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. f) SZ - "Nástavba
patra RD v ul. Závrchy 2478/12". - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s umístěním stavby v souladu s ust. § 96 odst. 3 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb. a provedením stavby v
souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. f) zák. č. 183/2006 Sb. - ,,Nástavba patra RD v ul. Závrchy 2478/12" v
Praze - Horních Počernicích " v rozsahu PD zpracované Ing. Petrem Jenýšem z prosince 2015.

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Daněk )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.06.2016

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/0176/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/18/0041/16
ze dne 10.05.2016

Souhlas s umístěním stavby - "Obnova zděného plotu kolem p.č.
3564/2 a 3565 k.ú. Horní Počernice" - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s umístěním stavby "Obnova zděného plotu kolem p.č. 3564/2 a 3565 k.ú. Horní Počernice" v rozsahu dle
projektové dokumentace vypracované Ing. arch. M. Svobodovou, Praha 8.

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Trutnovský )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.06.2016

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/0177/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/19/0042/16
ze dne 10.05.2016

Dodatek ke smlouvě č. 15233653 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 15233653 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Zateplení a
výměna oken MŠ Ratibořická 2299, 2. etapa"

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 15233653 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Zateplení a
výměna oken MŠ Ratibořická 2299, 2. etapa"

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.05.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0192/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/2/0025/16
ze dne 10.05.2016

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 5 v
ulici Třebešovská č.p. 18 v Praze - Horních Počernicích - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/15/0062 na pronájem bytu číslo 5 v ulici
Třebešovská č.p. 18 na dobu určitou, od 01.06.2016 do 31.05.2017, s možností dalšího
prodloužení, s paní XXXXXXX XXXXX

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/15/0062 na pronájem bytu číslo 5 v
ulici Třebešovská č.p. 18  na dobu určitou, od 01.06.2016 do 31.05.2017, s možností dalšího
prodloužení, s paní XXXXXXX XXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0139/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/20/0043/16
ze dne 10.05.2016

výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce: „ZŠ Stoliňská 822 a 823 - oprava střechy“ - (2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ZŠ Stoliňská 822 a
823 - oprava střechy:

1.    Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00, Brno - Obřany, IČ 41432037

- nabídková cena bez DPH 964 550,39 Kč, cena s DPH 1 167 105,97 Kč

2.    Roman Mareš, Trnková 231, 250 70, Postřižín, IČ 45777993

- nabídková cena 1 085 034,53 Kč  bez DPH

3.    Milan Szabo, Foglarova 3212,470 01, Česká Lípa, IČ 66079721

- nabídková cena 1 120 844,00 Kč  bez DPH

4.    MONTIS - ČR, a.s., Hradešínská 2401/53, 101 00 Praha - Vinohrady, IČ 25116304

- nabídková cena 1 129 495,18 Kč  bez DPH

5.    R v.o.s., Na Topolce 1347/5, 140 00, Praha - Nusle, IČ 64572129

- nabídková cena 1 363 433,08 Kč  bez DPH

6.    PEKO spol. s.r.o., Komárovská 290/59, 193 00, Praha - Horní Počernice, IČ 15886271

- nabídková cena 1 381 163,94 Kč  bez DPH

7.    Genel Invest holding s.r.o., Toužimská 1051/24f, 197 00, Praha - Kbely, IČ 04217519

- nabídková cena 1 426 710,53 Kč  bez DPH

2. schvaluje

vyloučení uchazeče:

Radek Vajda – KLEMPO, Bezděkov 5, 438 01 Žatec, IČ 87873940
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- uchazeč nenacenil aktualizovaný rozpočet v rámci dodatečné informace č. 1

FAST střechy s.r.o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod, IČ 27537676

- uchazeč nenacenil aktualizovaný rozpočet v rámci dodatečné informace č. 1

Konstruktis Praha, spol. s.r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha-Nusle, IČ 45799431

- uchazeč nenacenil aktualizovaný rozpočet v rámci dodatečné informace č. 1

3. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ZŠ Stoliňská 822 a 823 - oprava
střechy společnosti s nejnižší nabídkovou cenou:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00, Brno - Obřany, IČ 41432037 

-    za nabídkovou cenu 964 550,39 Kč bez DPH,  1 167 105,97 Kč s DPH

4. ukládá

zajistit uzavření smlouvy se společností Realitní a stavební společnost s.r.o. na stavební práce:
ZŠ Stoliňská 822 a 823 - oprava střechy

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0194/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/21/0044/16
ze dne 10.05.2016

výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce: „ZŠ Ratibořická- rekonstrukce WC“ - (2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na  stavební práce: „ZŠ Ratibořická-
rekonstrukce WC“

1.   B&P Interiéry s.r.o.

Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 253 92 077

Cenová nabídka: 981 205,50 Kč bez DPH

2.    OTISTAV s.r.o.

Českolipská 390/7, 190 00 Praha - Střížkov, IČ: 248 32 898

Cenová nabídka: 1 039 325,00 Kč bez DPH

3.     BROS BAU s.r.o.

Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy, IČ: 274 13 063

Cenová nabídka: 1 116 777,29 Kč bez DPH

4.     S.V.A. spol. s.r.o.

 Pramenná 3, 148 00 Praha 4 - Kunratice, IČ: 186 26 467

Cenová nabídka: 1 130 000,00 Kč bez DPH

5.     XEDOS s.r.o.

   Bělehradská 1402, 120 00 Praha 2, IČ: 271 21 852

   Cenová nabídka: 1 245 719,94 Kč bez DPH

6.     EMV s.r.o.

Vlnitá 890/70, 147 00 Praha4, IČ: 480 38 792

Cenová nabídka: 1 340 000,00 Kč bez DPH

7.     STIGMA, spol. s.r.o.
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Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 261 76 645

Cenová nabídka: 1 419 505,38 Kč bez DPH

8.     PEKO spol. s.r.o.

Komárovská 290/59, 193 00 Praha - Horní Počernice, IČ: 158 86 271

Cenová nabídka: 1 421 312,87 Kč bez DPH

9.    MONTIS - ČR a.s.

Hradešínská 2401/53, 101 00 Praha - Vinohrady, IČ: 251 16 304

Cenová nabídka: 1 495 919,07 Kč bez DPH

2. schvaluje

vyloučení uchazeče:

Konstruktis Praha, spol. s.r.o., Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha - Nusle
- uchazeč nenacenil aktualizovaný rozpočet v rámci dodatečné informace č. 1

GENEL INVEST HOLDING s.r.o., Toužimská 1051/24f, 197 00
 - uchazeč nenacenil aktualizovaný rozpočet v rámci dodatečné informace č. 1

3. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
ZŠ Ratibořická - rekonstrukce WC společnosti s nejnižší nabídkovou cenou:
B&P Interiéry s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz , IČ: 253 92 077
-    za nabídkovou cenu 981 205,50 Kč bez DPH,  1 187 258,66 Kč s DPH

4. ukládá

zajistit uzavření smlouvy se společností B&P Interiéry s.r.o. na stavební práce: „ZŠ Ratibořická-
rekonstrukce WC“

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0197/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/22/0045/16
ze dne 10.05.2016

Souhlas s umístěním stavby v souladu s ust. § 96 odst. 3 písm. d)
SZ a provedení stavby v souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. f) SZ -
"Novostavba rodinného domu na p.č. 4037/218, k.ú. Horní Počernice"
- (2.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby v souladu s ust. § 96 odst. 3 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb. a provedením
stavby v souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. f) zák. č. 183/2006 Sb. - "Novostavba rodinného
domu na p.č. 4037/218, k.ú. Horní Počernice", v rozsahu PD zpracované Ing. arch. Jakubem
Jakubcem z února 2016.

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli ( RD Rejzek )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.06.2016

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/0187/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/23/0046/16
ze dne 10.05.2016

Termíny jednání RMČ a ZMČ Praha 20 v 2. pololetí r. 2016 - (2.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s termíny zasedání RMČ: 26.7., 23.8., 6.9., 20.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12.,
20.12.2016

- s termíny zasedání ZMČ: 12.9., 12.12.2016

2. ukládá

zveřejnit termíny jednání ZMČ Praha 20 v 2. pololetí 2016 na webu

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 17.05.2016

3. ukládá

předložit termíny jednání jako informaci na nejbližším jednání ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0196/2016
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

56. schůze

číslo RMC/56/24/0047/16
ze dne 10.05.2016

Ukončení smlouvy o spolupráci a uzavření nové smlouvy o spolupráci
se společností Blooman Development s.r.o. - (2.24)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě SML/2012/0159 se společností Blooman Development s. r. o.

2. schvaluje

uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Blooman Development s. r. o.

3. ukládá

předložit  dodatek č. 1 ke smlouvě SML/2012/0159 a Smlouvu o spolupráci k podpisu smluvním
stranám (Blooman Development s. r. o.)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0200/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/25/0048/16
ze dne 10.05.2016

Výzva více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce na akci „DDM – výměna podhledů“ - (2.25)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci
„DDM – výměna podhledů"

2. schvaluje

způsob hodnocení nabídky podle výše nabídkové ceny

3. jmenuje

výběrovou a hodnotící komisi ve složení:

Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,

náhradník – Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,

Mgr. Eva Březinová místostarostka MČ Praha 20,                                    

náhradník – Mgr. Alena Šefčíková, radní MČ Praha 20,

             

Karla Polydorová, radní MČ Praha 20,

náhradník – Bc. Hana Čížková,  radní MČ Praha 20,

Mgr. Jiří Arnošt, vedoucí kanceláře ÚMČ Praha 20,

náhradník - Mgr. Tomáš Pištěk, právník OKÚ ÚMČ Praha 20,            

Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,                           

náhradník - Libor Kuthan, vedoucí oddělení správy majetku OHSaI ÚMČ Praha 20,
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Ing. Aleš Lada, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,

náhradník -  Josef Hohenberger, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,

Mgr. Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

náhradník - Ing. Beatricie Bártová, zástupce ředitelky DDM

Ivana Strunz, zástupce veřejnosti 

náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci  „DDM
– výměna podhledů"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 16.05.2016

5. ukládá

předložit výsledek výběrového řízení RMČ

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 07.06.2016

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/0201/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/28/0049/16
ze dne 10.05.2016

Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Místní veřejná
knihovna za rok 2015 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
2015 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Místní veřejná knihovna za rok 2015 na základě
předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 2015,
výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015, příloha k 31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 2015,
inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31. 12. 2015.

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 3.193.972,83 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 3.193.972,83 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2015 je 0,- Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní
jednotky.
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2. ukládá

informovat příspěvkovou organizaci o schválení účetní závěrky za rok 2015

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 20.05.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0110/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/29/0050/16
ze dne 10.05.2016

Schválení účetní závěrky Základní škola Ratibořická za rok 2015 a
návrh na rozdělení hospodářského výsledku 2015 - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Ratibořická za rok 2015 na základě
předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 2015,
výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015, příloha k 31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 2015,
inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31. 12. 2015.

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 33.500.125,09 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 293.676,- Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 33.462.125,09 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 30.533,00 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2015 je 301.143,- Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši  301.143,- Kč následovně:

Fond odměn tj. 80% ..........................240.914,40 Kč

Rezervní fond tj. 20% ......................... 60.228,60 Kč

3. schvaluje

Čerpání rezervního fondu v měsíci lednu 2015 ve výši poskytnutého daru, tj. částky 38.000,-
Kč.
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4. ukládá

informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 a
schválení účetní závěrky za rok 2015 zřizovatelem

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 20.05.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0102/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/3/0026/16
ze dne 10.05.2016

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu č.5 v
ulici Dobšická č.p. 1742 v Praze - Horních Počernicích - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0023 na pronájem bytu číslo 5 v ulici
Dobšická č.p. 1742 na dobu určitou, od 01.06.2016 do 31.05.2017, s možností dalšího
prodloužení, s paní XXXXXX XXXXXXXXXXXX

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0023 na pronájem bytu číslo 5 v
ulici Dobšická č.p. 1742 na dobu určitou, od 01.06.2016 do 31.05.2017, s možností dalšího
prodloužení, s paní XXXXXX XXXXXXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0142/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/30/0051/16
ze dne 10.05.2016

Schválení účetní závěrky Základní škola a mateřská škola Spojenců za
rok 2015 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku 2015 - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Spojenců za rok 2015
na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31.
12. 2015, výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015, příloha k 31. 12. 2015, přehled pohledávek k
31. 12. 2015, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31. 12. 2015.

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 16.910.131,77 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 64.108,75 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 16.910.131,77 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 2.829,29 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2015 je 61.279,46 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 61.279,46 Kč následovně:

Fond odměn tj. 80 % .............. 49023,12 Kč

Rezervní fond tj. 20 % .............12.256,34 Kč

Plus prodej varného kotle z roku 2014 ve výši 400,00 Kč do rezervního fondu

3. schvaluje

Přesun částky 400,00 Kč za prodej varného kotle v roce 2014 a evidovaného na rozvahovém
pomocném učtu 349 do rezervního fondu organizace. O tuto částku bude rezervní fond
navýšen.



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

informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 včetně
navýšení rezervního fondu o částku 400,00 Kč a schválení účetní závěrky za rok 2015
zřizovatelem.

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 20.05.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0101/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/31/0052/16
ze dne 10.05.2016

Schválení účetní závěrky Fakultní základní škola Chodovická za rok
2015 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku 2015 - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku FZŠ Chodovická za rok 2015 na základě předložených podkladů pro schválení
účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 2015, výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015,
příloha k 31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 2015, inventarizace rozvahových a
podrozvahových účtů k 31. 12. 2015

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 29.682.634,78 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 796.964,50 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 29.682.634,78 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 627.540,90 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2015 je 169.423,60 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 169.423,60 Kč následovně:

Fond odměn tj. 45 % .......................76.240,50 Kč

Rezervní fond tj. 55% .......................93.183,10 Kč



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

informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 a o
schválení účetní závěrky za rok 2015 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 20.05.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0099/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/32/0053/16
ze dne 10.05.2016

Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Chvalský zámek za
rok 2015 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku 2015 - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Chvalský zámek za rok 2015 na základě předložených
podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 2015, výkaz zisků a
ztrát k 31. 12. 2015, příloha k 31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 2015, inventarizace
rozvahových a podrozvahových účtů k 31. 12. 2015.

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 8.158.267,34 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 1.321.521,83 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 8.158.267,34 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 1.009.648,50 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2015 je 311.873,33 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 311.873,33 Kč následovně:

Fond odměn tj. 80 % .................... 249.490,00 Kč

Rezervní fond tj. 20 % .................... 62.383,33 Kč



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

informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 a o
schválení účetní závěrky za rok 2015 zřizovatelem

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 01.06.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0100/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/33/0054/16
ze dne 10.05.2016

Schválení účetní závěrky Mateřská škola Chodovická za rok 2015 a
návrh na rozdělení hospodářského výsledku 2015 - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Mateřské školy Chodovická za rok 2015 na základě předložených podkladů pro
schválení účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 2015, výkaz zisků a ztrát k 31. 12.
2015, příloha k 31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 2015, inventarizace rozvahových
a podrozvahových účtů k 31. 12. 2015

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 25.276.289,52 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 67.478,00 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 25.276.289,52 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 5.257,12 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2015 je 62.220,88 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 62.220,88 Kč následovně:

Fond odměn tj. 80% .....................49.776,00 Kč

Rezervní fond tj. 20% ....................12.444,88Kč



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

informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 a o
schválení účetní závěrky za rok 2015 zřizovatelem

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 20.05.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0098/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/34/0055/16
ze dne 10.05.2016

Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Kulturní centrum
Horní Počernice za rok 2015 a návrh na rozdělení hospodářského
výsledku 2015 - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Kulturní centrum Horní Počernice za rok 2015 na
základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12.
2015, výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015, příloha k 31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31.
12. 2015, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31. 12. 2015

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 8.331.062,75 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 74.491,00 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 8.331.062,75 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,00 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2015 je 74.491,00 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 74.491,00 Kč následovně:

Rezervní fond tj. 100 % ......... 74.491,00 Kč



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

informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 a o
schválení účetní závěrky za rok 2015 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 20.05.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0097/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/35/0056/16
ze dne 10.05.2016

Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže
za rok 2015 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku 2015 -
(7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže za rok 2015 na základě
předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 2015,
výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015, příloha k 31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 2015,
inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31. 12. 2015

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 8.832.862,30 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 44.215,00- Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 8.832.862,30 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 24.069,93 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2015 je 20.145,07 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 20.145,07 Kč následovně:

Rezervní fond tj. 100% 20.145,07 Kč.



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

informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 a o
schválení účetní závěrky za rok 2015 zřizovatelem

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 20.05.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0096/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/36/0057/16
ze dne 10.05.2016

Schválení účetní závěrky MŠ U Rybníčku za rok 2015 a návrh na
rozdělení hospodářského výsledku 2015 - (7.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku MŠ Rybníčku za rok 2015 na základě předložených podkladů pro schválení
účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 2015, výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015,
příloha k 31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 2015, inventarizace rozvahových a
podrozvahových účtů k 31. 12. 2015

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 8.690.270,37 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 22.859,00- Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 8.690.270,37 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 9.184,33 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2015 je 13.674,67 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 13.674,67 Kč následovně:

Fond odměn tj. 80% ................10.939,00 Kč

Rezervní fond tj. 20%................2.735,67 Kč



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

informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 a o
schválení účetní závěrky za rok 2015 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 20.05.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0095/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/37/0058/16
ze dne 10.05.2016

Schválení účetní závěrky ZŠ Stoliňská za rok 2015 a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku 2015 - (7.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku ZŠ Stoliňská za rok 2015 na základě předložených podkladů pro schválení
účetní závěrky za rok 2015 - rozvaha k 31. 12. 2015, výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015,
příloha k 31. 12. 2015, přehled pohledávek k 31. 12. 2015, inventarizace rozvahových a
podrozvahových účtů k 31. 12. 2015

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 24.089.735,89 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 275.200,- Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 24.089.735,89 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 188.176,00 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2015 je 87.024,- Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 87.024,00 Kč následovně:

Fond odměn tj. 80% .......69.600,00 Kč

Rezervní fond tj. 20% ......17.424,00 Kč



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

informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 a o
schválení účetní závěrky za rok 2015 zřizovatelem

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 20.05.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0092/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/38/0059/16
ze dne 10.05.2016

Pronájem kolumbární schránky č. 9 na veřejném pohřebišti Horní
Počernice v Praze - Horních Počernicích - (7.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem kolumbární schránky:

Číslo 9 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je
z ul. K Odpočinku a z ul. K Berance)

O výměře: 0,2 m2

Doba nájmu od 01.06.2016 - 31.05.2026

Na částku:1.371,00 Kč

Paní: Jiřina Mlčáková, trvalý pobyt: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0730

2. ukládá

uzavřít a následně zaslat nájemní smlouvu na kolumbární schránku paní J. Mlčákové

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 10.06.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0126/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/39/0060/16
ze dne 10.05.2016

Pronájem kolumbární schránky č. 87 na hřbitově Horní Počernice -
(7.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

 podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem kolumbární
schránky:

Číslo 87 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích
(hlavní vchod je z ul.K Odpočinku a z ul. K Berance)

O výměře: 0,2 m2

Doba nájmu od 01.05.2016 - 30.04.2026

Na částku:1.371,00 Kč

Paní: Eva Skřivánková, trvalý pobyt: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0731

2. ukládá

uzavřít a následně zaslat nájemní smlouvu na kolumbární schránku paní E. Skřivánkové



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

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 10.06.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0127/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/4/0027/16
ze dne 10.05.2016

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 1 v
ulici Jívanská č.p. 1745 v Praze - Horních Počernicích - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0024 na pronájem bytu č. 1 v ulici
Jívanská č.p. 1745 na dobu určitou, od 01.06.2016 do 31.05.2017, s možností dalšího
prodloužení, s panem XXXXXXX XXXXXXXX

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0024 na pronájem bytu číslo 1 v
ulici Jívanská č.p. 1745 na dobu určitou, od 01.06.2016 do 31.05.2017, s možností dalšího
prodloužení, s panem XXXXXXX XXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0143/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/40/0061/16
ze dne 10.05.2016

Pronájem kolumbární schránky č. 88 na hřbitově Horní Počernice -
(7.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem kolumbární
schránky:

Číslo 88 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích
(hlavní vchod je z ul.K Odpočinku a z ul. K Berance)

O výměře: 0,2 m2

Doba nájmu od 01.05.2016 - 30.04.2026

Na částku:1.371,00 Kč

Paní: Alena Polívková, trvalý pobyt: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0732

2. ukládá

uzavřít a následně zaslat nájemní smlouvu na kolumbární schránku paní A.Polívkové

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 10.06.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0128/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/41/0062/16
ze dne 10.05.2016

Pronájem kolumbární schránky č. 89 na hřbitově Horní Počernice -
(7.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

 podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem kolumbární schránky:

Číslo 89 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.K
Odpočinku a z ul. K Berance)

O výměře: 0,2 m2

Doba nájmu od 01.05.2016 - 30.04.2026

Na částku:1.371,00 Kč

Paní: Marta Zvonařová, trvalý pobyt: XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX XX X XXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0733

2. ukládá

uzavřít a následně zaslat nájemní smlouvu na kolumbární schránku paní
M.Zvonařové

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 10.06.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0129/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/42/0063/16
ze dne 10.05.2016

Pronájem hrobového místa č. 855 na hřbitově Chvaly - (7.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

Číslo 855 na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.Bystré)

O výměře: 2,5 m2

Doba nájmu od 05.06.2016 - 04.06.2026

Na částku: 1900,00 Kč

Paní: Martina Alferyová, trvalý pobyt: XX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0734

2. ukládá

uzavřít a následně zaslat nájemní smlouvu na hrobové místo paní M.Alferyové

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 10.06.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0130/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/43/0064/16
ze dne 10.05.2016

Pronájem hrobového místa č. 1000 na hřbitově Chvaly - (7.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

Číslo 1000 na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.Bystré)

O výměře: 1 m2

Doba nájmu od 16.05.2016 - 15.05.2026

Na částku: 760,00 Kč

Pan: Martin Neužil, trvalý pobyt: XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0735

2. ukládá

uzavřít a následně zaslat nájemní smlouvu na hrobové místo panu M.Neužilovi

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 10.06.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0131/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/44/0065/16
ze dne 10.05.2016

Pronájem kolumbární schránky č. 78 na hřbitově Horní Počernice -
(7.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem kolumbární schránky:

Číslo 78 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.K
Odpočinku a z ul. K Berance)

O výměře: 0,2 m2

Doba nájmu od 01.06.2016 - 31.05.2026

Na částku:1.371,00 Kč

Pan: Antonín Vostradovský, trvalý pobyt: XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0736

2. ukládá

uzavřít a následně zaslat nájemní smlouvu na kolumbární schránku panu A.Vostradovskému

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 10.06.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0132/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/45/0066/16
ze dne 10.05.2016

Pronájem hrobového místa č. 127 na hřbitově Chvaly - (7.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

Číslo 127 na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.Bystré)

O výměře: 1,4 m2

Doba nájmu od 01.01.2017 - 31.12.2026

Na částku: 1064,00 Kč

Paní: Jaroslava Zezulková, trvalý pobyt: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0737

2. ukládá

uzavřít a následně zaslat nájemní smlouvu na hrobové místo paní J.Zezulkové

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 10.06.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0133/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/46/0067/16
ze dne 10.05.2016

Pronájem hrobového místa č. 453 na hřbitově Chvaly - (7.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

Číslo 453 na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.Bystré)

O výměře: 2,5 m2

Doba nájmu od 01.01.2017 - 31.12.2026

Na částku: 1900,00 Kč

Paní: Jitka Drozdová, trvalý pobyt: XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0738

2. ukládá

uzavřít a následně zaslat nájemní smlouvu na hrobové místo paní J.Drozdové

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 10.06.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0134/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/47/0068/16
ze dne 10.05.2016

Pronájem hrobového místa č. 1063 na hřbitově Chvaly - (7.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

Číslo 1063 na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.Bystré)

O výměře: 4,9 m2

Doba nájmu od 01.01.2017 - 31.12.2026

Na částku: 3724,00 Kč

Pan: Jiří Procházka, trvalý pobyt: XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0739

2. ukládá

uzavřít a následně zaslat nájemní smlouvu na hrobové místo panu J.Procházkovi

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 10.06.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0135/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/48/0069/16
ze dne 10.05.2016

Pronájem hrobového místa č. 1125 na hřbitově Chvaly - (7.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

Číslo 1125 na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.Bystré)

O výměře: 3,2 m2

Doba nájmu od 01.01.2017 - 31.12.2026

Na částku: 2432,00 Kč

Pan: Jan Just, trvalý pobyt: XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0740

2. ukládá

uzavřít a následně zaslat nájemní smlouvu na hrobové místo panu J.Justovi

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 10.06.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0136/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/49/0070/16
ze dne 10.05.2016

Žádost o pronájem kolumbární schránky na hřbitově Horní Počernice v
Praze - Horních Počernicích - (7.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem kolumbární schránky na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích paní
Anně Klimasové, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X X XXXXX XXXX

2. ukládá

informovat paní Annu Klimasovou.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 10.06.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0090/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/5/0028/16
ze dne 10.05.2016

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 29
v ulici Mezilesí č.p. 2056 v Praze - Horních Počernicích - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/15/0061 na pronájem bytu číslo 29 v
ulici Mezilesí č.p. 2056 na dobu určitou, od 01.06.2016 do 31.05.2017, s možností dalšího
prodloužení, s paní XXXXXXXX XXXXXXXXX

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/15/0061 na pronájem bytu číslo 29
v ulici Mezilesí č.p. 2056 na dobu určitou, od 01.06.2016 do 31.05.2017, s možností dalšího
prodloužení, s paní XXXXXXXX XXXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0146/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/50/0071/16
ze dne 10.05.2016

Žádost o pronájem kolumbární schránky na hřbitově Horní Počernice -
(7.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem kolumbární schránky na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích paní
L. Michovské, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X X XXXXX XXXX.

2. ukládá

informovat paní L. Michovskou, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X X XXXXX XXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 10.06.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0138/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/51/0072/16
ze dne 10.05.2016

Hospodaření MČ Praha 20 za 1. čtvrtletí roku 2016 - (7.24)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

hospodaření MČ Praha 20 za 1. čtvrtletí roku 2016

2. ukládá

předložit informaci o hospodaření MČ Praha 20 na nejbližším zastupitelstvu

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
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/0140/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/52/0073/16
ze dne 10.05.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 22 - posouzení
lokality Čertousy - (7.25)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 22 na základě svého zmocnění usnesení
ZMČ č. 11/2.1/16 - posouzení lokality Čertousy ve výši 610.000 Kč

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření č. 22 - posouzení lokality Čertousy na nejbližším zastupitelstvu
pro informaci

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření č. 22 - posouzení lokality Čertousy

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 21.05.2016

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/0141/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/53/0074/16
ze dne 10.05.2016

Revokace usnesení č. 49/7.3/16 - schválení účetního odpisu
pohledávek ze správy SBF - (7.26)

Rada městské části Praha 20

 

1. revokuje

usnesení č. 49/7.3/16 ve znění

Rada m.č. Praha 20

schvaluje účetní odpis pohledávky ve výši 51.912 Kč za nájem bytu v ul. Mezilesí dlužník
Pěkný J.

Schvaluje účetní odpis pohledávky ve výši 27.349,80 Kč na nájem nebytových prostor v ul.
Mezilesí dlužník Machara V.

2. schvaluje

Rada m.č. Praha 20

účetní odpis pohledávky ve výši 51.912 Kč za nájem bytu v ul. Mezilesí dlužník Pěkný J.

účetní odpis pohledávky ve výši 30.387,10 Kč na nájem nebytových prostor v ul. Mezilesí
dlužník Machara V.



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

provést účetní odpis pohledávky za Pěkný J. a Machara V.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 21.05.2016

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/0144/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/54/0075/16
ze dne 10.05.2016

Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 23 -
nevyčerpaný neinvestiční příspěvek příspěvkové organizace Dům dětí a
mládeže Horní Počernice 2015 - (7.27)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku příspěvková organizace Dům dětí a mládeže
na rok 2016 ve výši 52.400,00 Kč na obnovu počítačů v učebně výpočetní techniky.

2. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 23 na základě svého zmocnění
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Horní Počernice 2015 ve výši 452.400,00 Kč - poskytnutí účelového
neinvestičního příspěvku na rok 2016 ve výši 52.400,00 Kč příspěvkové organizace Dům dětí
a mládeže Horní Počernice a 400.000,00 Kč na navýšení rezervy RMČ.

3. ukládá

předložit rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 23 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Horní Počernice pro informaci na
nejbližším ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka



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 schvalované RMČ na rok 2016 č. 23 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Horní Počernice a informuje PO

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 01.06.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0162/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/55/0076/16
ze dne 10.05.2016

Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 24 -
nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Fakultní základní škola Chodovická
2015 - (7.28)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Fakultní základní škola Chodovická na rok 2016
ve výši 96.500,00 Kč na nákup nového školního nábytku.

2. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 24 na základě svého zmocnění
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Fakultní základní škola
Chodovická 2015 ve výši 96.500,00 Kč - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na
rok 2016 Fakultní základní škola Chodovická na nákup nového školního nábytku.

3. ukládá

předložit rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 24 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek Fakultní základní škola Chodovická pro informaci na nejbližším ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka



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 schvalované RMČ na rok 2016 č. 24 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek Fakultní základní škola Chodovická a informuje PO

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 01.06.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0161/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/56/0078/16
ze dne 10.05.2016

Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 25 -
nevyčerpaný neinvestiční příspěvek příspěvková organizace Chvalský
zámek 2015 - (7.29)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Chvalský zámek na rok
2016 ve výši 132.500,00 Kč na výstavu "Merkur není jen planeta" a poskytnutí účelového
neinvestičního příspěvku ve výši 50.000,00 Kč na výstavu "Studio Kamarád nebo Krajina her
Stanislava Holého".

2. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 25 na základě svého zmocnění usnesení
ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Chvalský
zámek ve výši 182.500,00 Kč - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na rok
2016 ve výši 132.500,00 Kč na výstavu "Merkur není jen planeta" a poskytnutí účelového
neinvestičního příspěvku na rok 2016 ve výši 50.000,00 Kč na výstavu "Studio Kamarád nebo
Krajina her Stanislava Holého" příspěvkové organizaci Chvalský zámek.

3. ukládá

předložit rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 25 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek příspěvková organizace Chvalský zámek pro informaci na nejbližším ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka



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 schvalované RMČ na rok 2016 č. 25 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek příspěvková organizace Chvalský zámek a informuje PO

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 01.06.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0166/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/57/0079/16
ze dne 10.05.2016

Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 26
- nevyčerpaný neinvestiční příspěvek příspěvkové organizace Kulturní
Centrum Horní Počernice 2015 - (7.30)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Kulturní Centrum Horní
Počernice na rok 2016 ve výši 24.500,00 Kč na technické vybavení učeben.

2. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 26 na základě svého zmocnění
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek příspěvková organizace
Kulturní Centrum Horní Počernice  ve výši 24.500,00 Kč - poskytnutí účelového
neinvestičního příspěvku na rok 2016 příspěvkové organizaci Kulturní Centrum Horní Počernice
na technické vybavení učeben.

3. ukládá

předložit rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 26 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek příspěvková organizace Kulturní Centrum Horní Počernice pro informaci na
nejbližším ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka



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 schvalované RMČ na rok 2016 č. 26 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek příspěvkové organizace Kulturní Centrum Horní Počernice a informuje PO

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 01.06.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0164/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/58/0080/16
ze dne 10.05.2016

Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č.
27 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek příspěvková Mateřská škola
Chodovická 2015 - (7.31)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Mateřské škole Chodovická na rok 2016 ve
výši 177.500,00 Kč na nákup materiálu na opravy závěsných systémů na záclony.

2. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 27 na základě svého zmocnění usnesení
ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Mateřská škola Chodovická ve
výši 205.400,00 Kč - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na rok 2016 ve
výši 177.500,00 Kč na opravy závěsných systémů na záclony a 27.900,00 Kč na navýšení
rezervy RMČ.

3. ukládá

předložit rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 27 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek Mateřská škola Chodovická pro informaci na nejbližším ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka



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 schvalované RMČ na rok 2016 č. 27 - nevyčerpaný neinvestiční
Mateřská škola Chodovická a informuje PO

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 01.06.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0167/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/59/0081/16
ze dne 10.05.2016

Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 28 -
nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Mateřská škola U Rybníčku 2015 -
(7.32)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Mateřská škola U Rybníčku na rok 2016 ve
výši 35.900,00 Kč na nákup odrážedel a dětských šlapadel.

2. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 28 na základě svého zmocnění usnesení
ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Mateřská škola U Rybníčku  ve výši
35.900,00 Kč - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na rok 2016 Mateřské škole U
Rybníčku na nákup odrážedel a dětských šlapadel.

3. ukládá

předložit rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 28 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek Mateřská škola U Rybníčku pro informaci na nejbližším ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka



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 schvalované RMČ na rok 2016 č. 28 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek Mateřská škola U Rybníčku a informuje PO

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 01.06.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0165/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/6/0029/16
ze dne 10.05.2016

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 19
v ulici Mezilesí č.p. 2057 v Praze - Horních Počernicích - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/15/0063 na pronájem bytu číslo 19 v
ulici Mezilesí č.p. 2057 na dobu určitou, od 01.06.2016 do 31.05.2017, s možností dalšího
prodloužení, s paní XXXXXX XXXXXXXXXXX

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/15/0063 na pronájem bytu číslo 19
v ulici Mezilesí č.p. 2057 na dobu určitou, od 01.06.2016 do 31.05.2017, s možností dalšího
prodloužení, s paní XXXXXX XXXXXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0147/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/60/0082/16
ze dne 10.05.2016

Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 29
-nevyčerpaný neinvestiční příspěvek příspěvkové organizace Místní
veřejná knihovna 2015 - (7.33)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

navýšení provozního neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Místní veřejná knihovna
na rok 2016 o částku 57.000,00 Kč.

2. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 29 na základě svého zmocnění usnesení
ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Místní veřejná
knihovna 2015 ve výši 57.000,00 Kč - navýšení provozního neinvestičního příspěvku MVK na
rok 2016

3. ukládá

předložit rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 29 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek příspěvkové organizace Místní veřejná knihovna pro informaci na nejbližším ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka



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 schvalované RMČ na rok 2016 č. 29 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek příspěvkové organizace Místní veřejná knihovna a informuje PO

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 01.06.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0153/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/61/0083/16
ze dne 10.05.2016

Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 30 -
nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Základní škola Ratibořická 2015 -
(7.34)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

navýšení provozního neinvestičního příspěvku Základní škole Ratibořická na rok 2016 o
částku 8.700,00 Kč.

2. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 30 na základě svého zmocnění usnesení
ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Základní škola Ratibořická 2015 ve
výši 8.700,00 Kč - navýšení provozního neinvestičního příspěvku na rok 2016

3. ukládá

předložit rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 30 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek Základní škola Ratibořická pro informaci na nejbližším ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka



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 schvalované RMČ na rok 2016 č. 30 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek Základní škola Ratibořická a informuje PO

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 01.06.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0152/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/62/0084/16
ze dne 10.05.2016

Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 31
-nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Základní škola Stoliňská 2015 -
(7.35)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 31 na základě svého zmocnění usnesení
ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Základní škola Stoliňská 2015.
Finanční prostředky ve výši 239.200,00 Kč budou použity na investiční úpravy bývalého bytu
v budově Stoliňská 823/16 na učebnu. Úpravy provede MČ Praha 20, Odbor Hospodářské
správy a investic.

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 31 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek Základní škola Stoliňská 2015 pro informaci na nejbližším ZMĆ

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 31 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek Základní škola Stoliňská 2015 a informuje PO

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 01.06.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0150/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/63/0085/16
ze dne 10.05.2016

Návrh RMČ - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 32
-nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Základní škola a Mateřská škola
Spojenců 2015 - (7.36)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Základní škola a Mateřská škola Spojenců na
rok 2016 ve výši 82.700,00 Kč na opravu chodníku v areálu školy.

2. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 32 na základě svého zmocnění usnesení
ZMČ č. 11/2.1/16 - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Základní škola a Mateřská škola
Spojenců 2015 ve výši 82.700,00 Kč - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Základní
škola a Mateřská škola Spojenců na rok 2016.

3. ukládá

předložit rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 32 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek Základní škola a Mateřská škola Spojenců pro informaci na nejbližším ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka



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 schvalované RMČ na rok 2016 č. 32 - nevyčerpaný neinvestiční
příspěvek Základní škola a Mateřská škola Spojenců a informuje PO

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 01.06.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0156/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/64/0086/16
ze dne 10.05.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 33 - úprava
příjmů a výdajů na základě skutečnosti - (7.37)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 33 na základě svého zmocnění usnesení
č. 11/2.1/16, kterým se zvyšují příjmy MČ o 191.800 Kč a běžné výdaje MČ o 191.800 Kč
dle popisu v důvodové zprávě.

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření schvalované RMČ č. 33 - úprava příjmů a výdajů na nejbližším
zastupitelstvu pro informaci

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření č. 33 - úprava příjmů a výdajů na základě skutečnosti

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 01.06.2016

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/0158/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/65/0087/16
ze dne 10.05.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 34 - granty v
oblasti prevence kriminality na rok 2016 - (7.38)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ č. 34 na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č.
11/2.1/16 - granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2016 na projekt
Nizkoprahový klub HoPo ve výši 100.000 Kč.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření č. 34 - granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce
2016

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 18.05.2016

3. ukládá

předložit rozpočtové opatření č. 34 - granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce
2016 pro informaci na nejbližším zastupitelstvu

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0169/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/66/0088/16
ze dne 10.05.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 35 – granty
hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských
zařízeních - (7.39)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 35 na základě svého zmocnění usnesení
ZMČ č. 11/2.1/16 – granty hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských
zařízeních ve výši 73.000 Kč pro příspěvkové organizace ZŠ Ratibořická - projekt adaptační
výjezdy 16.000 Kč, ZŠ Ratibořická - specializační studium pro školní metodiky prevence
rizikového chování 8.000 Kč, ZŠ Stoliňská - přátelská škola - bezpečná škola I. a II. stupeň,
adaptační výjezdy 6. tříd 49.000 Kč.

2. ukládá

předložit pro informaci rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 35 – granty
hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních na nejbližším
zastupitelstvu

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka



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

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 35 – granty hl. m. Prahy pro
oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 18.05.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0170/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/67/0089/16
ze dne 10.05.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 36 – účelová
neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti - (7.40)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 36 – účelová neinvestiční dotace na
přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na základě svého zmocnění usnesení ZMČ
č. 11/2.1/16 ve výši 80.000 Kč

2. ukládá

předložit pro informaci rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 36 – účelová
neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na nejbližším
zastupitelstvu

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 36 – účelová neinvestiční dotace
na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 18.05.2016

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/0171/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/68/0090/16
ze dne 10.05.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 37 – účelová
neinvestiční dotace na projekt na podporu vzdělávání - (7.41)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 37 na základě svého zmocnění
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 – účelová neinvestiční dotace na projekt na podporu vzdělávání č.
projektu 4043 - Nejen "Setkávání", aneb učíme se navzájem pro ZŠ Stoliňská ve výši 45.000
Kč

2. ukládá

předložit na ZMČ pro informaci rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 37 –
účelová neinvestiční dotace na projekt na podporu vzdělávání

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka

3. ukládá

provést - rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 37 – účelová neinvestiční
dotace na projekt na podporu vzdělávání

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 18.05.2016

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/0172/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/69/0091/16
ze dne 10.05.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 38 – účelová
neinvestiční dotace na podporu poskytování sociálních služeb na území
hl. m. Prahy - (7.42)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 38 na základě svého zmocnění usnesení
ZMČ č. 11/2.1/16 – účelová neinvestiční dotace na podporu poskytování sociálních služeb na
území hl. m. Prahy pro pečovatelskou službu provozovanou MČ Praha 20 ve výši 698.000 Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na nejbližším zastupitelstvu rozpočtové opatření schvalované RMČ na
rok 2016 č. 38 – účelová neinvestiční dotace na podporu poskytování sociálních služeb na
území hl. m. Prahy

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 38 – účelová neinvestiční dotace
na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 18.05.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0173/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/7/0030/16
ze dne 10.05.2016

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 38
v ulici Mezilesí č.p. 2057 v Praze - Horních Počernicích - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0025 na pronájem bytu číslo 38 v ulici
Mezilesí č.p. 2057 na dobu určitou šesti měsíců, od 01.06.2016 do 30.11.2016, s možností
dalšího prodloužení, s paní XXXXX XXXXXXX a panem XXXXXX XXXXX

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0025 na pronájem bytu číslo 38 v
ulici Mezilesí č.p. 2057 na dobu určitou šesti měsíců, od 01.06.2016 do 30.11.2016, s možností
dalšího prodloužení, s paní XXXXX XXXXXXX a panem XXXXXX XXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0154/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/70/0092/16
ze dne 10.05.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 39 – účelově
určené finanční prostředky na projekt EU – MŠ Ratibořická – zateplení
2. etapa - (7.43)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 39 na základě svého zmocnění usnesení
č. 11/2.1/16 – účelově určené finanční prostředky na projekt EU – MŠ Ratibořická – zateplení
2. etapa ve výši 533.600 Kč

2. ukládá

předložit pro informaci rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 39 – účelově
určené finanční prostředky na projekt EU – MŠ Ratibořická – zateplení 2. etapa na nejbližším
zastupitelstvu

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 39 – účelově určené finanční
prostředky na projekt EU – MŠ Ratibořická – zateplení 2. etapa

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 18.05.2016

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/0181/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/71/0093/16
ze dne 10.05.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 40 – účelově
určené finanční prostředky na projekt EU – Rekonstrukce objektu
veřejné vybavenosti Náchodská 754 - (7.44)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 40 na  základě svého zmocnění usnesení
č. 11/2.1/16 – účelově určené finanční prostředky na projekt EU – Rekonstrukce objektu
veřejné vybavenosti Náchodská 754 ve výši 12.600 Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 40 –
účelově určené finanční prostředky na projekt EU – Rekonstrukce objektu veřejné vybavenosti
Náchodská 754

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 40 – účelově určené finanční
prostředky na projekt EU – Rekonstrukce objektu veřejné vybavenosti Náchodská 754

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 18.05.2016

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/0182/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/72/0094/16
ze dne 10.05.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 41 – účelová
neinvestiční dotace ze SR z ÚP ČR - (7.45)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 41 na základě svého zmocnění usnesení
č. 11/2.1/16 – účelová neinvestiční dotace ze SR z ÚP ČR ve výši 71.100 Kč

2. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 41 – účelová neinvestiční dotace
ze SR z ÚP ČR

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 18.05.2016

3. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření schvaloévané RMČ na rok 2016 č. 41 -
účelová neinvestiční dotace ze SR z ÚP ČR

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
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/0183/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/73/0095/16
ze dne 10.05.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 42 – přesun
finančních prostředků obdržených z operačního programu Životní
prostředí do investiční rezervy - (7.46)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 42 na základě svého zmocnění usnesení
ZMČ č. 11/2.1/16 – přesun finančních prostředků obdržených z operačního programu Životní
prostředí do investiční rezervy MČ Praha 20 ve výši 546.200 Kč

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 42 – přesun finančních
prostředků obdržených z operačního programu Životní prostředí do investiční rezervy jako
informaci na nejbližším ZMČ

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.06.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 42 – přesun finančních
prostředků obdržených z operačního programu Životní prostředí do investiční rezervy

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 12.05.2016

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/0184/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/74/0096/16
ze dne 10.05.2016

Rozpočtové opatření schvalované ZMČ na rok 2016 č. 1 - přesun
hřbitovních služeb a nájmů do hlavní činnosti - (7.47)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s rozpočtovým opatřením schvalovaným ZMČ na rok 2016 č. 1 - přesun hřbitovních služeb a
nájmů do hlavní činnosti navýšení příjmů MČ.Příjem ve výši 1.689.000 Kč  použít na úhradu
běžných výdajů spojených s provozem hřbitovů 51.000 Kč a snížení financování o 1.638.000
Kč, to zn. nový závazný ukazatel rozpočtu financování činí nově: 87.060.300 Kč

2. ukládá

předložit ke schválení na nejbližším mimořádném ZMČ rozpočtové opatření schvalované ZMČ
č. 1 - přesun hřbitovních služeb a nájmů do hlavní činnosti

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.05.2016
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/0160/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/75/0097/16
ze dne 10.05.2016

Informace RMČ - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské
části Praha 20 za období 1.1.2015 - 31. 12. 2015 - (7.48)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 za období
od 1.1.2015 - 31. 12.2015, která byla provedena odborem kontrolních činností MHMP

2. ukládá

předložit zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2015 ne mimořádném
zastupitelstvu

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.05.2016
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/0179/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/76/0098/16
ze dne 10.05.2016

Účetní závěrka MČ Praha 20 za rok 2015 - (7.49)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s předloženou účetní závěrkou MČ Praha 20 za rok 2015. Na základě předložených podkladů
viz. přiložené přílohy (celkem 20 příloh - bez důvodové zprávy) poskytuje účetní závěrka MČ
Praha 20 za rok 2015 v rozsahu posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace jednotky.

Účetní závěrka MČ Praha 20 za rok 2015

Hospodaření MČ Praha 20 vykázalo za rok 2015 kladný hospodářský výsledek:

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 157.080.318,66 Kč

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 22.195.479,64 Kč

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 155.585.741,68 Kč

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 6.404.138,25 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2015 z hlavní činnosti je ve výši 1.494.576,98 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2015 z vedlejší činnosti je ve výši 15.791.341,39 Kč

Hospodářský výsledek celkem za obě činnosti rok 2015 je ve výši 17.285.918,37 Kč

2. bere na vědomí

předložení účetní závěrky za rok 2015 ke schválení na mimořádném ZMČ konaném dne 23.
5. 2015



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 ke schválení na mimořádném jednání ZMČ účetní závěrku MČ Praha 20 za rok 2015

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.05.2016
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0185/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/77/0099/16
ze dne 10.05.2016

Ekonomické informace a čerpání rozpočtu k datu 06.05.2016 - (7.50)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

ekonomické informace k datu 6.5.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0168/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/78/0100/16
ze dne 10.05.2016

Informace o upravených projektech, kterým byla schválena nižší
finanční podpora z rozpočtu MČ z programu pro poskytování účelové
neinvestiční dotace na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ a
MA21, než bylo v podané žádosti - (8.1)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o upravených projektech, kterým byla schválena nižší finanční podpora z rozpočtu
MČ Praha 20 z programu pro poskytování účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v
rámci projektu Zdravá MČ a MA21, než bylo v podané žádosti

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Bc., Referent
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0155/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/79/0101/16
ze dne 10.05.2016

Informace o zveřejnění posudku podle § 9 současně s doplněním
dokumentace podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. k záměru "Výstavba
Bílý Vrch-revize 1" - (8.2)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou informaci o zveřejnění posudku současně s doplněním dokumentace podle zákona
č. 100/2001 Sb. k záměru : "Bílý Vrch - revize 1"

2. ukládá

Komisi životního prostředí zkontrolovat zapracování připomínek MČ Praha 20 dle usnesení RMČ
č. 47/2.1/16 ze dne 18.2.2016

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 20.05.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Jaroslava Čechurová, Ing., Referent životního prostředí
předkládá: Mgr. Alena Šefčíková, radní
bod jednání: BJ/0149/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/8/0031/16
ze dne 10.05.2016

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu
zvláštního určení č. 9 v DPS, ul. Třebešovská č.p. 17, Praha - Horní
Počernice - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/15/0060 na pronájem bytu zvláštního
určení č. 9 v Domě s pečovatelskou službou v ulici Třebešovská č.p. 17 na dobu určitou, od
01.06.2016 do 31.05.2017, s možností dalšího prodloužení, s paní XXXXXXX XXXXXXXXXX

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/15/0060 na pronájem bytu zvláštního
určení č. 9 v Domě s pečovatelskou službou v ulici Třebešovská č.p. 17 na dobu určitou, od
01.06.2016 do 31.05.2017, s možností dalšího prodloužení, s paní XXXXXXX XXXXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0163/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/80/0102/16
ze dne 10.05.2016

Informace o realizaci dopravního značení - (8.4)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou informaci o dopravním značení

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
předkládá: Alena Naidrová, Tajemník
bod jednání: BJ/0190/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/81/0103/16
ze dne 10.05.2016

informace o záborech duben 2016 - (8.5)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu záborů v Horních Počernicích k 30.4.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
předkládá: Alena Naidrová, Tajemník
bod jednání: BJ/0195/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/82/0104/16
ze dne 10.05.2016

Závěry a usnesení ZMČ Praha 20 č. 12 konaného dne 18.4.2016 - (8.6)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Závěry a usnesení ZMČ Praha 20 č. 12 konaného dne 18.4.2016

2. ukládá

příslušným odborům a radním zpracovat úkoly dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0189/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/83/0105/16
ze dne 10.05.2016

Informace o přístupu ke zdroji vody v zahrádkářských osadách v
Horních Počernicích - (8.7)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o přístupu ke zdroji vody v zahrádkářských osadách v Horních Počernicích

2. ukládá

připravit návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám v zahrádkářských osadách na
jednání RMČ

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.05.2016

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/0198/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/84/0106/16
ze dne 10.05.2016

Ústní návrh - Doplnění člena komise výstavby a územního rozvoje

Rada městské části Praha 20

 

1. jmenuje

pana Petra Růžičku členem Komise výstavby a územního rozvoje

2. ukládá

- informovat pana Petra Růžičku a tajemníka Komise výstavby a územního rozvoje o jmenování
člena komise

- zajistit provedení změny ve složení Komise výstavby a územního rozvoje na webových
stránkách městské části

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 24.05.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0206/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/85/0107/16
ze dne 10.05.2016

Žádost o přezkum Rozhodnutí MHMP

Rada městské části Praha 20

 

1. ukládá

zaslat žádost o přezkum Rozhodnutí MHMP ve věci komunikačního připojení Billy v areálu
bývalého TRW vedeného pod č. j. MHMP - 617142/2016/O4/Sv vydaného dne 8.4.2016

1.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 31.05.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
bod jednání: BJ/0220/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/86/0108/16
ze dne 10.05.2016

Úkol z jednání RMČ

Rada městské části Praha 20

 

1. ukládá

vyžádat si  u Povodí Labe harmonogram údržby koryta Jirenského potoka na katastru Horních
Počernic a předložit jako informaci na příštím jednání RMČ

1.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 24.05.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Andrea Jandová, Asistentka
bod jednání: BJ/0221/2016



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

56. schůze

číslo RMC/56/9/0032/16
ze dne 10.05.2016

Návrh smlouvy o dílo: Posouzení povodí a kapacity Jirenského potoka v
katastrálním území Horní Počernice. - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

předloženou smlouvu o dílo: Posouzení povodí a kapacity Jirenského potoka v katastrálním
území Horní Počernice

.

2. ukládá

zajistit podpis smlouvy o dílo Posouzení povodí a kapacity Jirenského potoka

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 24.05.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Jaroslava Čechurová, Ing., Referent životního prostředí
předkládá: Mgr. Alena Šefčíková, radní
bod jednání: BJ/0145/2016


