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Rada městské části Praha
20

63. jednání datum konání:
23.08.2016

 
čís. RMC/63/1/0324/16 - RMC/63/9/0332/16

 
 
 
 
 



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

63. schůze

číslo RMC/63/1/0324/16
ze dne 23.08.2016

Žádost ředitelky Domu dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice,
Ratibořická 1899, o souhlas s navýšením kapacity školského zařízení. -
(2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

navýšení kapacity z počtu 900 žáků na 1400 žáků v Domě dětí a mládeže, Praha - Horní
Počernice, Ratibořická 1899, s účinností od 1.9.2017.

2. ukládá

informovat ředitelku Domu dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899 o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci navýšení kapacity školského zařízení.

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 02.09.2016

3. ukládá

podat žádost na MHMP ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení týkajících se Domu dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická
1899.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0440/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/10/0333/16
ze dne 23.08.2016

Výměna bytu č. 30 v ulici Mezilesí č.p. 2060 a bytu č. 1 v ulici
Ratibořická č.p. 2299 v Praze - Horních Počernicích - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s výměnou bytů mezi panem Mgr. XXXXXXXXXXX XXXXX, nájemcem služebního bytu č. 30
v ulici Mezilesí č.p. 2060 a paní XXXXX XXXXXXXXX, nájemkyní bytu č. 1 v ulici Ratibořická
č.p. 2299 (objekt MŠ Ratibořická);

s ukončení nájemní smlouvy číslo S/121/14/0040 ze dne 11.08.2014, uzavřené na dobu
určitou jeden rok a prodlouženou do 31.08.2017, na pronájem služebního bytu č. 30 v ulici
Mezilesí č.p. 2060 s panem Mgr. XXXXXXXXXXX XXXXX, dohodou ke dni 30.09.2016;

s ukončením nájemní smlouvy číslo SBF 2000 0030 ze dne 30.11.2000, uzavřené na dobu
neurčitou, na pronájem bytu č. 1 v ulici Ratibořická č.p. 2299 (objekt MŠ Ratibořická) s paní
XXXXX XXXXXXXXX, dohodou ke dni 30.09.2016;

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX XXXXXXXXX na pronájem bytu č. 30, standard s
příslušenstvím, 9. nadzemní podlaží, typ 3+k.k. o celkové ploše 55,89 m2 (vč. balkonu a
sklepních prostor) v ulici Mezilesí č.p. 2060, na dobu neurčitou od 01.10.2016, za nájemné
ve výši 90,- Kč/m2/měsíc;

uzavření nájemní smlouvy s panem Mgr. XXXXXXXXXXX XXXXX na pronájem služebního bytu
č. 1, standard s příslušenstvím, 1. nadzemní podlaží, typ 3+1 o celkové ploše 94,97 m2 v
ulici Ratibořická č.p. 2299 (objekt MŠ Ratibořická), na dobu určitou jeden rok od 01.10.2016
do 30.09.2017, s možností dalšího prodloužení v případě trvání pracovního poměru učitel ZŠ
Stoliňská č.p. 823, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/měsíc;

3. ukládá

zajistit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu č. 30 v
ulici Mezilesí č.p. 2060;

zajistit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v ulici Ratibořická
č.p. 2299 (objekt MŠ Ratibořická);

zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX XXXXXXXXXXna pronájem bytu č. 30, standard
s příslušenstvím, 9. nadzemní podlaží, typ 3+k.k. o celkové ploše 55,89 m2 (vč. balkonu a
sklepních prostor) v ulici Mezilesí č.p. 2060, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 90,- Kč/
m2/měsíc;



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

zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Mgr. XXXXXXXXXXX XXXXX na pronájem
služebního bytu č. 1, standard s příslušenstvím, 1. nadzemní podlaží, typ 3+1 o celkové ploše
94,97 m2 v ulici Ratibořická č.p. 2299 (objekt MŠ Ratibořická), na dobu určitou jeden rok, s
možností dalšího prodloužení v případě trvání pracovního poměru učitel ZŠ Stoliňská č.p. 823,
za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/měsíc;

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0446/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/11/0334/16
ze dne 23.08.2016

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 2 v
ulici Mezilesí č.p. 2057 v Praze - Horních Počernicích - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0006 na pronájem bytu číslo 2 v ulici
Mezilesí č.p. 2057 na dobu určitou šest měsíců od 01.09.2016 do 28.02.2017, s možností
dalšího prodloužení, s manžely XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo S/121/14/0006 na pronájem bytu číslo 2 v
ulici Mezilesí č.p. 2057 na dobu určitou šest měsíců od 01.09.2016 do 28.02.2017, s možností
dalšího prodloužení, s manžely XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0401/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/12/0335/16
ze dne 23.08.2016

Svěření pravomoci RMČ prodlužovat nájemní vztahy týkající se
bytových jednotek na Úřad městské části - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

delegaci pravomoci prodlužovat nájemní vztahy týkající se bytových jednotek dle § 94 odst.
3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve spojení s § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, na Úřad městské části Praha 20 za podmínky, že nájemce užívá byt
řádně v souladu s nájemní smlouvou a nemá žádný dluh na nájemném ani službách spojených
s užíváním bytu

2. ukládá

pověřit Ing. Zdeňka Vavrušku, vedoucího OHSaI, podepisováním listin týkajících se
prodlužování nájemních vztahů k bytovým jednotkám

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 31.08.2016
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0452/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/13/0336/16
ze dne 23.08.2016

Dodatek č.1 k akci DDM - výměna podhledů - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.  S/20/2016/0053 se společností Realitní a stavební
společnost s r.o., Větrná 145, 277 11, Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno , na stavební
práce „DDM - výměna podhledů“, upravující cenu stavebních prací provedených nad rámec
uzavřené smlouvy o dílo o částku  70 700,46 Kč bez DPH a posun termínu dokončení díla z
29.7.2016 na 12.8.2016.

2. ukládá

předložit dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. S/20/2016/0053   se společností Realitní a stavební
společnost s.r.o. k podpisu smluvním stranám

2.1 Zodpovídá: Ing. Zdeněk Vavruška, Termín: 26.08.2016
Vedoucí OHSI

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Aleš Lada, Technik projektant
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0484/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/14/0337/16
ze dne 23.08.2016

ZŠ Stoliňská - rekonstrukce bytu pro potřeby školy - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "ZŠ Stoliňská -
rekonstrukce bytu pro potřeby školy" se společností Genel Invest holding s.r.o., se sídlem
Toužimská 1051/24f, Kbely, 197 00 Praha 9, IČ 04217519, za cenu 327 317,57 Kč bez DPH
(396 054,26 Kč včetně DPH). Zhotovitel byl vybrán na základě poptávkového řízení.

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "ZŠ Stoliňská - rekonstrukce bytu pro
potřeby školy" se společností Genel Invest holding s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.08.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Josef Hohenberger, Referent oddělení investic
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0476/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/15/0338/16
ze dne 23.08.2016

„Nucený odtah kouře a tepla z chráněné únikové cesty v objektech
Mezilesí 2056-2057“. - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci
„Nucený odtah kouře a tepla z chráněné únikové cesty v objektech Mezilesí 2056-2057"

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,

Josef Hohenberger, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Ing. Aleš Lada, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,

Zdeněk Trávníček - 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 „Nucený
odtah kouře a tepla z chráněné únikové cesty v objektech Mezilesí 2056-2057"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2016



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

5. ukládá

předložit výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
na akci „Nucený odtah kouře a tepla z chráněné únikové cesty v objektech Mezilesí 2056-2057"
RMČ

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.09.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Josef Hohenberger, Referent oddělení investic
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0478/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/16/0339/16
ze dne 23.08.2016

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemkům stavby "Připojení lokality
A9LHO na síť PRAGONET" - Praha 20 Horní Počernice, se společností T-
Mobile CR, a.s. - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům KN parc. číslo 3765, 3815, 2498/76,
2498/107, 2498/57, 3810, 3811, 2498/77 a 2194 vše v k.ú. Horní počernice, obec Praha, za účelem zřízení,
provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rozsahu stavby "PP59760_I32059
Praha-Horní Počernice, připojení lokality A9LHO, Lhotská 2203/20, Praha 9 na optickou síť Pragonet", se
společností T - Mobil Czech Republic, a.s.

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k podpisu smluvním stranám ( společnost T - Mobil
Czech Republic, a.s.)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.10.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0486/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/17/0340/16
ze dne 23.08.2016

Směna obecních pozemků KN parc. č. 4129/173 a KN parc.č.
4129/177 za pozemky KN parc.č . 4129/158 a KN parc. č. 4129/405
vzniklý oddělením z pozemku KN parc. č. 4129/143 vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

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

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.09.2016
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0481/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/18/0341/16
ze dne 23.08.2016

Přechod nájmu pozemků pod a v okolí bytových domů č. p. 1928, č.
p. 1929, č. p. 2010, č. p. 2011 v ul. U Věže na manžele Vitu a Ivana
Fedorcivovi dle ust. § 2221 občanského zákoníku - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

-  pronájem pozemků KN parc. č. 4131/2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 203 m2, KN parc. č. 4131/3, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
202 m2,  KN parc. č. 4131/4, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 204
m2, KN parc. č. 4131/5, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 203 m2, KN
parc. č. 4131/10, druh pozemků - ostatní plocha, způsob využití - zeleň o výměře 460 m2,
KN parc. č. 4131/11, druh pozemků - ostatní plocha, způsob využití - zeleň o výměře cca
431 m2 a části pozemku KN parc. č. 4131/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití
- zeleň o výměře cca 186 m2 na dobu neurčitou od 1. 9. 2016 za nájemné ve výši 93 Kč/
m2 zastavěné plochy/rok a 12 Kč/m2/rok za pozemky tvořící funkční celek manželům XXXX
X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
- uzavření nájemních smluv s manžely XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXX

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu (XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0482/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/2/0325/16
ze dne 23.08.2016

Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru pro
Fakultní základní školu, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250. -
(2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o souhlas
s přijetím účelově určeného peněžního daru v celkové výši 9.977,- Kč.

2. schvaluje

přijetí účelově určeného peněžního daru v celkové výši 9.977,- Kč pro Fakultní základní
školu, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, na úhradu stravného ve školní jídelně ve
školním roce 2016/2017 pro dva žáky ze sociálně slabých rodin, kdy dárcem je Women for
women,o.p.s., se sídlem Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1, IČ: 24231509.

3. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci udělení souhlasu s přijetím účelově určeného peněžního
daru.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0444/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/20/0373/16
ze dne 23.08.2016

Záměr úplatného nabytí spoluvlastnických podílů pozemkům KN parc.
č. 1853/1, KN parc. č. 1857/1 a KN parc. 1857/2 včetně stavby na
něm postavené v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem úplatného nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 5/48 k pozemkům KN parc.
č. 1853/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 3779 m2, KN
parc. č. 1857/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha o výměře
9850 m2 a KN parc. č. 1857/2, druh pozemku - zastavěná plocha plocha a nádvoří o výměře
54 m2 včetně stavby na něm postavené vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za kupní cenu
ve výši Kč 500.597,50,- XX XXXX XXXX XXXXXXXX

2. souhlasí

- se záměrem úplatného nabytí spoluvlastnického podílu ve výši  36/48 k pozemkům KN parc.
č. 1853/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 3779 m2, KN
parc. č. 1857/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha o výměře
9850 m2 a KN parc. č. 1857/2, druh pozemku - zastavěná plocha plocha a nádvoří o výměře
54 m2 včetně stavby na něm postavené vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za kupní cenu
ve výši Kč 3.604.302,- XX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX

3. ukládá

předložit:
- záměr majetkoprávního kroku - úplatného nabytí spoluvlastnického podílu ve výši  5/48 k
pozemkům KN parc. č. 1853/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha
o výměře 3779 m2, KN parc. č. 1857/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití -
manipulační plocha o výměře 9850 m2 a KN parc. č. 1857/2, druh pozemku - zastavěná
plocha plocha a nádvoří o výměře 54 m2 včetně stavby na něm postavené vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha za kupní cenu ve výši Kč 500.597,50,- oX XXXX XXXX XXXXXXXX k
projednání v ZMČ,

- záměr majetkoprávního kroku -  úplatného spoluvlastnického podílu ve výši  36/48 k
pozemkům KN parc. č. 1853/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha
o výměře 3779 m2, KN parc. č. 1857/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití -
manipulační plocha o výměře 9850 m2 a KN parc. č. 1857/2, druh pozemku - zastavěná
plocha plocha a nádvoří o výměře 54 m2 včetně stavby na něm postavené vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha za kupní cenu ve výši Kč 3.604.302,- XX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX
k projednání v ZMČ.

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.09.2016
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

zahájit jednání s hl. m. Praha o získání finančních prostředků za účelem nabytí úplatného
nabytí spoluvlastnického podílu ve výši  5/48 k pozemkům KN parc. č. 1853/1, druh pozemku
- ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 3779 m2, KN parc. č. 1857/1, druh
pozemku - ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha o výměře 9850 m2 a KN parc. č.
1857/2, druh pozemku - zastavěná plocha plocha a nádvoří o výměře 54 m2 včetně stavby na
něm postavené vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za kupní cenu ve výši Kč 500.597,50,-
oX XXXX XXXX XXXXXXXX a úplatného spoluvlastnického podílu ve výši  36/48 k pozemkům
KN parc. č. 1853/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře
3779 m2, KN parc. č. 1857/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - manipulační
plocha o výměře 9850 m2 a KN parc. č. 1857/2, druh pozemku - zastavěná plocha plocha a
nádvoří o výměře 54 m2 včetně stavby na něm postavené vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha za kupní cenu ve výši Kč 3.604.302,- XX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 11.10.2016
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0492/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/21/0372/16
ze dne 23.08.2016

Směna obecního pozemku KN parc. č. 582/3 o výměře cca 394 m2
vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 582/1 za pozemky KN
parc. č. 579/2 o výměře 366 m2 a KN parc. č. 579/3 o výměře 861
m2 vzniklé oddělením z pozemku KN parc. č. 579 vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se směnou obecního pozemku KN parc. č.  582/3, druh pozemku - orná půda o výměře 394
m2 vzniklého oddělením z pozemku  KN parc. č. 582/1, druh pozemku - orná půda o výměře
1634 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za pozemek ve vlastnictví XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX KN parc. č. 579/2, druh pozemku - orná půda o výměře 1227 m2 vzniklý
oddělením z pozemku KN parc. č. 579, druh pozemku - orná půda o výměře 2987 m2 v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha na základě geometrického plánu č. 5079-41/2016 vypracovaného
Ing. Martinem Appeltem bez dalšího vzájemného vypořádání
- s uzavřením směnné smlouvy X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

2. ukládá

- předložit záměr směny obecního pozemku KN parc. č.  582/3, druh pozemku - orná půda
o výměře 394 m2 vzniklého oddělením z pozemku  KN parc. č. 582/1, druh pozemku - orná
půda o výměře 1634 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za pozemek ve vlastnictví pana
Michaela Janovského KN parc. č. 579/2, druh pozemku - orná půda o výměře 1227 m2 vzniklý
oddělením z pozemku KN parc. č. 579, druh pozemku - orná půda o výměře 2987 m2 v k. ú.



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

Horní Počernice, obec Praha na základě geometrického plánu č. 5079-41/2016 vypracovaného
Ing. Martinem Appeltem bez dalšího vzájemného vypořádání k projednání v ZMČ

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.09.2016
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0494/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/24/0342/16
ze dne 23.08.2016

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 71 -
Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ s využitím zkušeností s
aplikací Místní Agendy 21 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 71 - Místní akční plán ke
snížení zátěže obyvatel MČ s využitím zkušeností s aplikací Místní Agendy 21ve výši 913.200
Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16

2. ukládá

provést rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č. 71 - Místní akční
plán ke snížení zátěže obyvatel MČ s využitím zkušeností s aplikací Místní Agendy 21

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.08.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0485/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/25/0343/16
ze dne 23.08.2016

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 schvalované RMČ č.
72 – přidělení finančních prostředků na granty, dar Mladé Běchovice,
dary pro prvňáčky, úpravy v rámci investičních výdajů, úpravy v rámci
běžných výdajů MH, OSVŠ, přesun finančních prostředků v rámci
příjmů - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 č. 72 – přidělení finančních prostředků na granty,
dar Mladé Běchovice, dary pro prvňáčky, úpravy v rámci investičních výdajů, úpravy v rámci
běžných výdajů MH, OSVŠ, přesun finančních prostředků v rámci příjmů schvalované RMČ na
základě zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 s tím, že výše příjmů a výdajů zůstává ve stejné
výši, došlo pouze k přesunu finančních prostředků v rámci výdajů a příjmů viz. důvodová
zpráva.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 č. 72 – přidělení finančních prostředků
na granty, dar Mladé Běchovice, dary pro prvňáčky, úpravy v rámci investičních výdajů, úpravy
v rámci běžných výdajů MH, OSVŠ, přesun finančních prostředků v rámci příjmů

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.08.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0489/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/26/0344/16
ze dne 23.08.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 73
– účelová neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - OPZ -
(7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 73 – účelová neinvestiční
dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - OPZ ve výši 36.600Kč (výše dotace 36.581 Kč) na
základě svého zmocnění usnesení č. 11/2.1/16.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 73 – účelová
neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - OPZ

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.08.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0490/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/27/0345/16
ze dne 23.08.2016

Pronájem hrobového místa č. 700 na veřejném pohřebišti Horní
Počernice v Praze - Horních Počernicích - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

číslo 700 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod
je z ul. K Odpočinku a z ul. K Berance)

O výměře: 0,7 m2

Doba nájmu od 01.11.2016 - 31.10.2026

Paní: Petra Špičková, trvalý pobyt: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0776

2. ukládá

uzavřít a následně předat nájemní smlouvu paní P.Špičkové

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0463/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/28/0346/16
ze dne 23.08.2016

Pronájem hrobového místa č. 172 na veřejném pohřebišti Horní
Počernice v Praze - Horních Počernicích - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

číslo 172 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod
je z ul. K Odpočinku a z ul. K Berance)

O výměře: 0,8 m2

Doba nájmu od 02.10.2016 - 01.10.2026

Paní: Ivona Klabouchová, trvalý pobyt: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0775

2. ukládá

uzavřít a následně předat nájemní smlouvu paní I.Klabouchové

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0462/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/29/0347/16
ze dne 23.08.2016

Pronájem hrobového místa č. 736 na veřejném pohřebišti Horní
Počernice v Praze - Horních Počernicích - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

číslo 736 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod
je z ul. K Odpočinku a z ul. K Berance)

O výměře: 0,7 m2

Doba nájmu od 01.09.2016 - 31.08.2026

Paní: Lenka Mrvíková trvalý pobyt: XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0777

2. ukládá

uzavřít a následně předat nájemní smlouvu paní L.Mrvíkové

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0464/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/3/0326/16
ze dne 23.08.2016

Schválení dílčí smlouvy o poskytování služeb Vodafone OneNet -
Hlasové služby - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dílčí smlouvy o poskytování služeb Vodafone OneNet - Hlasové a datové služby  pro
mobilní telefony pracovníků Městské části Praha 20.

2. ukládá

uzavřít dílčí smlouvu o poskytování služeb Vodafone OneNet - Hlasové služby.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.08.2016
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lucie Prokůpková, Informatik
Bohumil Pechr, Vedoucí odboru informatiky

předkládá: Ing. Petr Herian, Člen rady
bod jednání: BJ/0453/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/30/0348/16
ze dne 23.08.2016

Pronájem hrobového místa č. 456 na veřejném pohřebišti Horní
Počernice v Praze - Horních Počernicích - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

číslo 456 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod
je z ul. K Odpočinku a z ul. K Berance)

O výměře: 2,5 m2

Doba nájmu od 01.01.2018 - 31.12.2037

Paní: Jaroslava Dvořáková, trvalý pobyt: XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0779

2. ukládá

uzavřít a následně předat nájemní smlouvu paní J.Dvořákové

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0466/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/31/0349/16
ze dne 23.08.2016

Pronájem hrobového místa č. 864 na veřejném pohřebišti Chvaly v
Praze - Horních Počernicích - (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

číslo 864 na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.
Bystré)

O výměře: 2,5 m2

Doba nájmu od 01.01.2016 - 31.12.2025

Paní: Jiřina Hrušková, trvalý pobyt: XXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0772

2. ukládá

uzavřít a následně předat nájemní smlouvu paní J.Hruškové

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0459/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/32/0350/16
ze dne 23.08.2016

Pronájem hrobového místa č. 1181 na veřejném pohřebišti Chvaly v
Praze - Horních Počernicích - (7.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

číslo 1181 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

Pan: Roman Jakl, trvalý pobyt: X XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0773

2. ukládá

uzavřít a následně předat nájemní smlouvu panu R.Jaklovi

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0460/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/33/0351/16
ze dne 23.08.2016

Pronájem hrobového místa č. 645 na veřejném pohřebišti Chvaly v
Praze - Horních Počernicích - (7.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa:

číslo 645 na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.
Bystré)

O výměře: 2,9 m2

Doba nájmu od 01.08.2016 - 31.07.2026

Paní: Gabriela Stehnová, trvalý pobyt: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0778

2. ukládá

uzavřít a následně předat nájemní smlouvu paní G.Stehnové

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0465/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/34/0352/16
ze dne 23.08.2016

Pronájem kolumbární schránky č. 7 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 7 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 13.09.2016 - 12.09.2026

Paní: Dagmar Hrubantová, trvalý pobyt: XXXXX XXXX XXX XX XXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0774

2. ukládá

uzavřít a následně předat nájemní smlouvu paní D.Hrubantové

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0461/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/35/0353/16
ze dne 23.08.2016

Pronájem kolumbární schránky č. 266 na veřejném pohřebišti Chvaly v
Praze - Horních Počernicích - (7.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem kolumbární schránky:

číslo 266 na veřejném pohřebišti Chvaly v Praze - Horních Počernicích (hlavní vchod je z ul.
Bystré)

O výměře: 0,2 m2

Doba nájmu od 05.06.2016 - 04.06.2026

Paní: THANH TU NGUYEN, trvalý pobyt: XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX

Smlouva číslo S/12/2016/0771

2. ukládá

uzavřít a následně předat nájemní smlouvu paní T. NGUYEN

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0458/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/36/0354/16
ze dne 23.08.2016

Návrh na změnu OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hl. m. Prahy - (7.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. konstatuje, že

k předloženému návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
v souvislosti s účinností zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách nemá žádné připomínky.

2. bere na vědomí

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v
souvislosti s účinností zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

3. ukládá

zaslat usnesení Rady městské části Praha 20 na MHMP

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 24.08.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0473/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/37/0355/16
ze dne 23.08.2016

Delegace pravomoci uzavírat, měnit a rušit nájemní vztahy týkající se
hrobových míst, pověření k připojování podpisů na smlouvy o nájmu
hrobových míst a "vzorový formulář" smlouvy o nájmu hrobového
místa - (7.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

delegaci pravomoci uzavírat, měnit a rušit nájemní vztahy týkající se hrobových míst dle § 94
odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, ve spojení s § 25 zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví, na Úřad městské části Praha 20 za podmínky,

že žadatel o hrobové místo je přihlášen k trvalému pobytu v Praze – Horních Počernicích.
Pokud by nebyla splněna tato podmínka, musí výše uvedený žadatel nejdříve podat žádost
o pronájem hrobového místa na RMČ, která o ní rozhodne. Pouze žadatel o hrobové místo,
který sice není přihlášen k trvalému pobytu v Praze – Horních Počernicích, ale je již nájemcem
hrobového místa na hřbitově Horní Počernice nebo Chvaly v Praze – Horních Počernicích,
nemusí podávat žádost na RMČ (pokud již je kapacita hrobového zařízení vyčerpána či nelze
hrob z důvodu tlecí doby otevřít)

2. schvaluje

pověření vedoucí OE Bc. Heleny Martynkové k připojování podpisů na nově uzavírané nájemní
smlouvy na hrobová místa, na listiny týkající se změn nájemních smluv a na listiny týkající
se ukončení platnosti uzavřených nájemních smluv na hrobová místa a současně pověření
pro zástupkyni paní Kateřinu Novákovou, vedoucí oddělení finanční účtárny, která bude výše
uvedené listiny podepisovat v době nepřítomnosti vedoucí OE.

3. schvaluje

„vzorový formulář“ smlouvy o nájmu hrobového místa používaný od 23.8.2016

4. ukládá

postupovat dle schváleného odstavce 1 a používat schválené vzorové formuláře pověření a
nájemní smlouvy dle odstavců 2,3.

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 23.08.2016



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

5. ukládá

pověřit Bc. H.Martynkovou a paní K. Novákovou připojovat podpisy na nově uzavírané nájemní
smlouvy na hrobová místa, na listiny týkající se změn nájemních smluv a na listiny týkající se
ukončení platnosti uzavřených nájemních smluv na hrobová místa.

5.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.08.2016
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0471/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/38/0356/16
ze dne 23.08.2016

Informace RMČ - hospodaření MČ Praha 20 za 1. pololetí roku 2016 -
(7.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o hospodaření MČ Praha 20 za 1. pololetí roku 2016

2. ukládá

předložit pro informaci na nejbližším ZMČ

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.09.2016
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0474/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/39/0357/16
ze dne 23.08.2016

Informační přehled správních řízení ve věci rušení povolení k
provozování loterií a jiných podobných her - (7.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené informace o přehledu správních řízení ve věci rušení povolení k provozování loterií
a jiných podobných her

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0477/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/4/0327/16
ze dne 23.08.2016

Občanský sňatek - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. pověřuje

oddáváním zastupitelku MČ Prahy 20 Alenu Štrobovou dne 27. 8. 2016 v 14:15 hod.

2. schvaluje

právo užívat při občanských obřadech závěsný odznak s velkým státním znakem pro
zastupitele pověřeného oddáváním.

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
předkládá: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
bod jednání: BJ/0487/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/40/0358/16
ze dne 23.08.2016

Ekonomické informace k datu 12.08.2016 - (7.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

ekonomické informace k datu 12.08.2016

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0468/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/41/0359/16
ze dne 23.08.2016

Informace k připravované rekonstrukci provozovny České pošty v
Horních Počernicích - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informace ve věci rekonstrukce provozovny České pošty v Horních Počernicích

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0451/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/42/0360/16
ze dne 23.08.2016

Výsledek kontroly hospodaření s veřejnými prostředky příspěvkové
organizace DDM - (8.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky příspěvkové
organizace DDM, Ratibořická 1899 za účetní období roku 2015 výběrovým způsobem

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0454/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/43/0361/16
ze dne 23.08.2016

Investiční záměr LRS Chvaly - (8.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

dopis LRS Chvaly o.p.s  doručený dne 16.8.2016 č. j. MCP20 013460/2016 ve věci investičního
záměru nové budovy LRS Chvaly

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0491/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/44/0362/16
ze dne 23.08.2016

Studie dopadů na životní prostředí k záměru "D11, stavba 1101, km
0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání" -
(8.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o stavu řešení studie dopadů na životní prostředí k záměru "D11, stavba 1101, km
0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání"

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0449/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/45/0363/16
ze dne 23.08.2016

Rezignace na funkci tajemníka redakční rady - (8.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

rezignaci Mgr. Aleny Naidrové na funkci tajemníka Redakční rady HPZ

2. ukládá

provést změnu ve složení členů Redakční rady HPZ na webových stránkách Městské části Praha
20

2.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 24.08.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/0445/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/46/0364/16
ze dne 23.08.2016

Přehled přijatých darů příspěvkovými organizacemi v období od
1.1.2016 do 30.6.2016. - (8.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložený přehled přijatých darů v příspěvkových organizacích, zřizovaných MČ Praha 20, za
období od 1.1.2016 do 30.6.2016.

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

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

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0441/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/47/0365/16
ze dne 23.08.2016

Informace do Rady MČ ve věci Jirenského potoka - úpravy a čištění
toku; podrobnosti uvedeny v příloze. - (8.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o řešení problematiky Jirenského potoka.

1.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Mgr. Alena Šefčíková, Člen rady
bod jednání: BJ/0480/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/48/0366/16
ze dne 23.08.2016

Schválení metodických pokynů pro zaměstnance a uživatele
Pečovatelské služby Městské části Praha 20 - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

metodické pokyny č. 1 - 28 Pečovatelské služby MČ Praha 20, Informace o Pečovatelské službě
MČ Praha 20 a Standardy kvality poskytování pečovatelské služby dle příloh

2. ukládá

seznámit zaměstnance Pečovatelské služby MČ Praha 20 se schválenou metodikou a zajistit
dodržování metodických pravidel

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.09.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Olga, Švrčulová, DiS, Vedoucí oddělení pečovatelské služby

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0450/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/49/0367/16
ze dne 23.08.2016

Aktualizace pravidel a ceníku pro hlášení místního rozhlasu - (9.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

aktualizaci pravidel a ceníku pro využití místního rozhlasu

2. ukládá

zveřejnit pravidla a ceník pro používání místního rozhlasu na webu městské části

2.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 01.09.2016

3. ukládá

zveřejnit pravidla a ceník pro používání místního rozhlasu v Hornopočernickém zpravodaji

3.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 03.10.2016

4. ukládá

postupovat dle schváleného ceníku při úhradách fyzických a právnických osob využívajících
místní rozhlas

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 01.09.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0496/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/5/0328/16
ze dne 23.08.2016

Příprava Veřejného fóra - 10 problémů v rámci projektu Zdravá MČ
Horní Počernice - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o přípravě Veřejného fóra - 10 problémů v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice

2. schvaluje

plnění opatření k ověřeným problémů z VF 2015

3. schvaluje

ověření problémů vzešlých z Veřejného fóra - 10 problémů 2016 formou elektronického
hlasování na www.pocernice.cz zajištěného ve spolupráci s D21. Zároveň schvaluje umožnění
hlasování na recepcích ÚMČ Jívanská 635 a 647 a v knihovně  těm občanům MČ Praha 20,
kteří by  tak hlasovat nemohli ve svých bydlištích.

4. ukládá

garantům účast na Veřejném fóru - 10  problémů konaného 19.9.2016 dle přílohy

5. ukládá

předložit informaci o plnění opatření k ověřeným problémům z VF 2015 na jednání ZMČ

5.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.09.2016
Starostka

6. ukládá

koordinátorce projektu Zdravá MČ a MA21 Ing. Lenka Tomsová aktualizaci plnění opatření k
ověřeným problémům z VF 2015 v databázi NSZM ČR

6.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 19.09.2016

7. ukládá

Zajistit realizaci elektronického hlasování  - ověření problémů vzešlých z VF 2016

7.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 20.09.2016

http://www.pocernice.cz


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

8. ukládá

předložit ověřené problémy vzešlé z Veřejného fóra - 10 problémů 2016 k projednání RMČ

8.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.10.2016
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Referent
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0456/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/50/0368/16
ze dne 23.08.2016

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Mezilesí 2056 a 2057 - výměna vchodových dveří do
bytů a nebytových prostor" - (9.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Mezilesí 2056 a 2057
- výměna vchodových dveří do bytů a nebytových prostor"

1. MOZIS s.r.o.
Slezská 856/74, Praha 3, 130 00, IČ 28940083
Nabídková cena: 2 109 150 Kč bez DPH

2. EMV s.r.o.
Vlnitá 890/70, Praha 4, PSČ 147 00, IČ 48038792
Nabídková cena: 2 247 920 Kč bez DPH

3. Speciální stavby Most spol. s r.o.
Josefa Suka 261/11, Most, 434 01, IČ 41327225
Nabídková cena: 2 351 700 Kč bez DPH

4. VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.
Nuselská 132/499, Praha 4, 140 00, IČ 48026921Nabídková cena: 2 578 100 Kč bez DPH

2. schvaluje

zadání veřejné zakázky "Mezilesí 2056 a 2057 - výměna vchodových dveří do bytů a
nebytových prostor" společnosti MOZIS s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 130 00, IČ 28940083,
s nabídkovou cenou 2 109 150 Kč bez DPH



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

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Mezilesí 2056 a 2057 - výměna vchodových
dveří do bytů a nebytových prostor" se společnosti MOZIS s.r.o.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 06.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0469/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/51/0369/16
ze dne 23.08.2016

Návštěva Partnerských měst Brunsbüttelu a Mions, informace o
proběhlých akcích - (9.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informace o plánovaných akcích 1. Svátek zelí v Brunsbüttelu, 19. – 23. 9 . a  2 Oficiální
návštěva v Mions, 12.  - 16. 10. 2016

2. souhlasí

v souladu se Zásadami činnosti Výboru pro partnerství a s Vnitřní směrnicí tajemníka
ÚMČ č. 2/2013 Poskytování náhrad cestovních výdajů se složením delegace pro návštěvu
Brunsbüttelu, a to v následujícím složení: H. Moravcová, H. Čížková, D. Mojžíšová, J. Kočí, A.
Cibochová,  A. Janáčková, Z. Horváthová, J. Jelínková, J. Neudertová, M. Franěk, S. Zíková,
L. Zíka, B. Zálohová. Náklady na cestovné budou hrazeny z finančních prostředků VPP - ze
schváleného rozpočtu VPP.

3. souhlasí

v souladu se Zásadami činnosti Výboru pro partnerství a s Vnitřní směrnicí tajemníka ÚMČ č.
2/2013 Poskytování náhrad cestovních výdajů se složením delegace pro návštěvu v Mions, a to
H. Moravcová, H. Čížková, D. Mojžíšová, J. Kočí, A. Cibochová,  A. Janáčková, Z. Horváthová,
J. Jelínková, J. Neudertová, M. Franěk, S. Zíková, L. Zíka, K. Moravcová. Dopravu si hradí
všichni ze svých finančních prostředků.



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

4. bere na vědomí

informaci o již proběhlých akcích VPP v roce 2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
Dana Mojžíšová, Člen zastupitelstva

předkládá: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
bod jednání: BJ/0497/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/52/0370/16
ze dne 23.08.2016

Umístění sportovní haly v lokalitě pod obytným souborem Canaba u
dálnice D11 - (9.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o možnosti umístění sportovní haly v lokalitě pod obytným souborem Canaba u
dálnice D11 vypracovanou urbanistkou Ing. arch. Kristine Karhanovou Grigoryan ze srpna
2016

2. ukládá

svolat s urbanistkou Ing. arch. Kristine Karhanovou Grigoryan jednání ve věci zpracování
studie zástavby a využitelnosti celého území v lokalitě Nad Palečkem pod obytným souborem
Canaba u dálnice D11  se zohledněním využití pozemků pro sportovní halu a další sportovní
aktivity; studie bude zpracována v souladu se stávajícím územním plánem s výjimkou části
území navržené pro sport, kde bude alternativně počítáno s možností změny územního plánu.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 02.09.2016
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0498/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/53/0371/16
ze dne 23.08.2016

Oznámení o projednání návrhu zadání úprav vlny 01 ÚPN HMP - (9.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

oznámení o projednání návrhu zadání úprav vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.
Prahy

2. schvaluje

připomínku k návrhu zadání úprav vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, a
to že v návrhu zadání změny U 1301 bude zohledněna veřejně prospěšná stavba 62/DK/25
(Horní Počernice – komunikace jihovýchod. rozvoj. území Horních Počernic, souběžná s dálnicí
D11), včetně opravy trasy této veřejně prospěšné stavby tak, aby nezasahovala do pozemků
žadatele (parc. č. 4184/1 a 4841/2 v k.ú. Horní Počernice) a nebyla tak se záměrem žadatele
v kolizi.

3. ukládá

uplatnit schválenou připomínku k návrhu zadání úprav vlny 01 Územního plánu sídelního
útvaru hl.m. Prahy odboru územního rozvoje MHMP

3.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 01.09.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0475/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/55/0375/16
ze dne 23.08.2016

Dopis paní Moniky Koudelové - (9.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

dopis paní Moniky Koudelové ve věci stavebních úprav fasády objektu kavárny Mondi

2. ukládá

provést kontrolu plnění smluvních partnerů dle jednotlivých smluv a objektů

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.09.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
bod jednání: BJ/0500/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/56/0374/16
ze dne 23.08.2016

Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Projektová
dokumentace tělocvičny v Jívanské" - (9.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Projektová
dokumentace tělocvičny v Jívanské" na základě doporučení hodnotící komise

2. ukládá

zajistit veškeré nezbytné kroky související se zrušením výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby "Projektová dokumentace tělocvičny v Jívanské"

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Jitka Straňáková, Referent správy bytového fondu, fondy EU
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0499/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/6/0329/16
ze dne 23.08.2016

Realizace projektu "Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ s
využitím zkušeností s aplikací místní Agendy 21 - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Informaci o rozhodnutí SFŽP o poskytnutí finanční podpory projektu MČ Praha 20 pod názvem
  "Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel nadměrným hlukem a znečištěním ovzduším s
využitím projektu Zdravá MČ Horní Počernice a zkušeností s aplikací procesu místní Agendy 21"

2. schvaluje

Realizační tým projektu ve složení: členové projektového týmu s kompetencemi dle projektu
Hana Moravcová, Ing. Zdeněk Vavruška, Ing. Jaroslava Čechurová, Bc. Helena Martynková,
Ing. Lenka Tomsová doplněný o Ing. Tamaru Spilkovou předsedkyní komise životního
prostředí, Mgr. Věru Bidlovou vedoucí OŽPD a Hanu Čížkovou radní pro strategii

3. ukládá

Organizační manažerce projektu Ing. Lence Tomsové zajistit zpracování harmonogramu
realizace projektu a předložit RMČ jako informaci

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 11.10.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Referent
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0457/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/7/0330/16
ze dne 23.08.2016

Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh předloženého programu 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 dne 12.9.2016 od
17:00 hod. na Chvalském zámku v Horních Počernicích

2. ukládá

připravit 15. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.09.2016
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0488/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/8/0331/16
ze dne 23.08.2016

Vyjádření k záměru přestavby stávajícího vedení VVN 2x220 kV na 400
kV ve stávající trase (jižně od D11) - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

stavební záměr společnosti ČEPS, a.s. na přestavbu liniového vedení velmi vysokého napětí
(VVN) V205/206 na 400 kV na katastrálním území Horní Počernice.

2. žádá

řešit záměr, aby nedošlo k rozšíření stávajících ochranných pásem, pomocí podzemního
kabelového vedení, a to zejména na území hl.m. Prahy.

3. ukládá

zaslat vyjádření RMČ Praha 20 k záměru společnosti ČEPS, a.s. na přestavbu liniového vedení
VVN žadateli.

3.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 06.09.2016

4. ukládá

svolat jedná týkající se připravovaného stavebního záměru se žadatelem (s ČEPS Invest, a.s.)

4.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 06.09.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0472/2016



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

63. schůze

číslo RMC/63/9/0332/16
ze dne 23.08.2016

Studie Nolčův park - park s příběhem - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou novou studii a aktualizaci dendrologického průzkumu Nolčova parku

2. ukládá

koordinátorce projektu Zdravá MČ a MA21 Ing. Lence Tomsové na Veřejném fóru - 10 P
zajistit seznámení  občanů se studií . K tomu přizvat projektanta

2.1 Zodpovídá: Lenka Tomsová, Ing., Termín: 19.09.2016
Referent

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Referent
předkládá: Mgr. Alena Šefčíková, Člen rady
bod jednání: BJ/0455/2016


