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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

67. jednání datum konání:
29.09.2016

 
čís. RMC/67/1/0418/16 - RMC/67/9/0426/16

 
 
 
 
 



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

67. schůze

číslo RMC/67/1/0418/16
ze dne 29.09.2016

Záměr pronájmu bytu č. 23 v bytovém domě v ul. Mezilesí č.p. 2056,
Praha - Horní Počernice - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se zveřejněním záměru na pronájem bytu č. 23, standard s příslušenstvím, 7. nadzemní
podlaží typ 3+k.k. o celkové ploše 55,89 m2 (vč. balkonu a sklepních prostor) v bytovém
domě v ulici Mezilesí č.p. 2056, dle předloženého návrhu, na úřední desce MČ Praha 20

2. jmenuje

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20
Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI
JUDr. Antonín Slezák, právní oddělení ÚMČ Mgr. Jitka Straňáková, finanční referent OHSaI

3. ukládá

zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 23, standard s příslušenstvím, 7. nadzemní podlaží, typ
3+k.k. o celkové ploše 55,89 m2 (vč. balkonu a sklepních prostor) v bytovém domě v ulici
Mezilesí č.p. 2056, na úřední desce MČ Praha 20 a na realitním portálu

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0550/2016



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

67. schůze

číslo RMC/67/2/0419/16
ze dne 29.09.2016

Návrh na ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v ulici Dobšická č.p.
1741, Praha - Horní Počernice - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1, standard s příslušenstvím, 1. nadzemní
podlaží, typ 1+k.k. o celkové ploše 28,98 m2 (vč. sklepních prostor) v ulici Dobšická č.p. 1741
s panem XXXXXXXXXX XXXXXX, zastoupeným veřejným opatrovníkem MČ Praha 20, dohodou
k 30.09.2016

2. ukládá

zajistit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1, standard s příslušenstvím, 1.
nadzemní podlaží, typ 1+k.k. o celkové ploše 28,98 m2 (vč. sklepních prostor) v ulici Dobšická
č.p. 1741 s panem XXXXXXXXXX XXXXXX, zastoupeným veřejným opatrovníkem MČ Praha
20, k 30.09.2016

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0551/2016



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

67. schůze

číslo RMC/67/3/0420/16
ze dne 29.09.2016

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Výstavba chodníků v ulici Náchodská" - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Výstavba
chodníků v ulici Náchodská"

2. schvaluje

pověření společnosti ZAVOS s.r.o., aby za Městskou část Praha 20 činila všechny
administrativní úkony potřebné a nutné k zajištění výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na zhotovitele díla - stavby "Výstavba chodníků v ulici Náchodská"

3. schvaluje

člena výběrové komise p. Jaroslava Píšu

4. ukládá

objednat u společnosti ZAVOS s.r.o. zajištění a organizaci výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Výstavba chodníků v ulici Náchodská"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.09.2016



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

5. ukládá

předložit RMČ výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku "Výstavba chodníků v ulici
Náchodská"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 11.10.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Jitka Straňáková, Referent správy bytového fondu, fondy EU
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0556/2016



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

67. schůze

číslo RMC/67/4/0421/16
ze dne 29.09.2016

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Rekonstrukce komunikace Mezilesí" - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Rekonstrukce komunikace Mezilesí"

2. schvaluje

pověření společnosti ZAVOS s.r.o., aby za Městskou část Praha 20 činila všechny
administrativní úkony potřebné a nutné k zajištění výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na zhotovitele díla - stavby "Rekonstrukce komunikace Mezilesí"

3. schvaluje

člena výběrové komise p. Jaroslava Píšu

4. ukládá

objednat u společnosti ZAVOS s.r.o. zajištění a organizaci výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce komunikace Mezilesí"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.09.2016



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

5. ukládá

předložit RMČ výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce komunikace
Mezilesí"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 11.10.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Jitka Straňáková, Referent správy bytového fondu, fondy EU
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0553/2016



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

67. schůze

číslo RMC/67/5/0422/16
ze dne 29.09.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č.
80 - účelová investiční dotace na rekonstrukci komunikace Mezilesí a
chodníky Náchodská - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ  Praha 20 na rok 2016 č. 80 - účelová investiční
dotace na rekonstrukci komunikace Mezilesí a chodníky Náchodská na základě svého zmocnění
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 ve výši 12.000 tis. Kč.

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření č. 80 - účelová investiční dotace na rekonstrukci komunikace
Mezilesí a chodníky Náchodská pro informaci na nejbližším ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření č. 80  - účelová investiční dotace na rekonstrukci komunikace
Mezilesí a chodníky Náchodská.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0554/2016



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

67. schůze

číslo RMC/67/6/0423/16
ze dne 29.09.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 81 -
účelová investiční dotace na rekonstrukci komunikací - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ  Praha 20 na rok 2016 č. 81 - účelová investiční dotace
na rekonstrukci komunikací na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 ve výši
1.800 tis. Kč.

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření č. 81 - účelová investiční dotace na rekonstrukci komunikací pro
informaci na nejbližším ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření č. 81  - účelová investiční dotace na rekonstrukci komunikací.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0555/2016



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

67. schůze

číslo RMC/67/7/0424/16
ze dne 29.09.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 82 -
účelová neinvestiční dotace poskytování sociálních služeb na území hl.
m. Prahy - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 82 - účelová neinvestiční
dotace poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy na základě svého zmocnění
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 ve výši 86 tis. Kč.

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření č. 82 - rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na
rok 2016 č. 82 - účelová neinvestiční dotace poskytování sociálních služeb na území hl. m.
Prahy pro informaci na nejbližším ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření č. 82  - rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok
2016 č. 82 - účelová neinvestiční dotace poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0557/2016



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

67. schůze

číslo RMC/67/8/0425/16
ze dne 29.09.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 83 -
opravy komunikací a chodníků v HP - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 83 - opravy komunikací a
chodníků v HP ve výši 1.800 tis. Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16.

2. ukládá

předložit pro informaci na nejbližším ZMČ dne 12. 12. 2016 rozpočtové opatření schvalované
RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 83 - opravy komunikací a chodníků v HP.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová,
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 83 - opravy komunikací
a chodníků v HP.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.09.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0558/2016



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

67. schůze

číslo RMC/67/9/0426/16
ze dne 29.09.2016

Opravy místních komunikací a chodníků 2016

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

výsledek poptávkového řízení na opravy místních komunikací a chodníků 2016

2. schvaluje

výsledek poptávkového řízení na opravy místních komunikací a chodníků 2016 dle položkového
rozpočtu

3. schvaluje

uzavření smlouvy na opravy místních komunikací a chodníků s firmou ASKO s.r.o.

4. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na opravy místních komunikací a chodníků s firmou ASKO s.r.o.

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 30.09.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
bod jednání: BJ/0560/2016


