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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

66. jednání datum konání:
20.09.2016

 
čís. RMC/66/1/0401/16 - RMC/66/9/0408/16

 
 
 
 
 



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

66. schůze

číslo RMC/66/1/0401/16
ze dne 20.09.2016

Přechod nájmu bytu č. 7 v ulici Jívanská č.p. 1744 v Praze - Horních
Počernicích - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXXX XX XXX na pronájem bytu č. 7, standard s
příslušenstvím, 3. nadzemní podlaží, typ 2+1 o celkové ploše 55,25 m2 (vč. sklepních prostor)
v ulici Jívanská č.p. 1744, na dobu určitou dva roky od 01.10.2016 do 30.09.2018, s možností
dalšího prodloužení, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/měsíc;

2. ukládá

zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXXX XX XXX na pronájem bytu č. 7, standard s
příslušenstvím, 3. nadzemní podlaží, typ 2+1 o celkové ploše 55,25 m2 (vč. sklepních prostor)
v ulici Jívanská č.p. 1744, na dobu určitou dva roky od 01.10.2016 do 30.09.2018, s možností
dalšího prodloužení, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/měsíc;

2.1 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/0528/2016



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

66. schůze

číslo RMC/66/11/0409/16
ze dne 20.09.2016

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku KN parc.č. 4272/4, 4253/1
4253/6, 4272/2 a 4272/3 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, se
společností PREdistribuce, a.s. - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc.č. 4272/4, 4253/1 4253/6, 4272/2 a 4272/3 v k.ú.
Horní Počernice, obec Praha za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy – kabelového
vedení, se společností PREdistribuce, a.s.

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení věcného břemene k podpisu. (V Lukách - PRE dis.)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.10.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0534/2016



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

66. schůze

číslo RMC/66/14/0410/16
ze dne 20.09.2016

Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m.
Prahy na rok 2017 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017

2. ukládá

zaslat stanovisko MHMP k návrhu finančních vztahů a žádat o navýšení příspěvku na žáka
ze současných 3117,1 tis. Kč s odůvodněním, že při současném dotačním vztahu městská
část doplácí na školství více než 12.100 tis. Kč z vlastních prostředků. Vzhledem k současným
podmínkám je třeba investovat finanční prostředky do vybudování nových tříd pro výuku
jazyků a výpočetní techniky, to sebou nese značné finanční prostředky do vybavení těchto
učeben a počítačové sítě škol. Při současném financování školství se již na tuto oblast
nedostává dostatek finančních prostředků.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 22.09.2016

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/0538/2016



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

66. schůze

číslo RMC/66/15/0411/16
ze dne 20.09.2016

Informace o výši čerpání (náhradní plnění) s firmou Luto Invest, s.r.o.
- (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

výši čerpání náhradního plnění s společností Luto Invest s.r.o..

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0539/2016



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

66. schůze

číslo RMC/66/16/0412/16
ze dne 20.09.2016

Návrh na svěření majetku pro ZŠ Ratibořická Praha 9 - Horní
Počernice, Ratibořická 1700 - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

převod majetku ve výši 76.188,04 Kč (nábytek v hodnotě 44.215,- Kč a klimatizace v hodnotě
31.973,04 Kč) na příspěvkovou organizaci ZŠ Ratibořická

2. ukládá

připravit předávací protokol na předání klimatizace a nábytku ZŠ Ratibořická.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický, Termín: 30.09.2016
Vedoucí ekonomického odboru

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence
Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru

předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0531/2016



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

66. schůze

číslo RMC/66/18/0413/16
ze dne 20.09.2016

Informativní přehled správních řízení ve věci rušení povolení
k provozování loterií a jiných podobných her realizovaných
Ministerstvem financí - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou informaci o řízení ve věci rušení povolení k provozování loterií a jiných podobných
her do 31. 8. 2016 realizovaných Ministerstvem financí a městskou částí Praha 20.

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0543/2016



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

66. schůze

číslo RMC/66/19/0414/16
ze dne 20.09.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 78
– účelová neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - OPZ -
(7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 78 – účelová neinvestiční
dotace na aktivní politiku zaměstnanosti ve  výši 39.780 Kč, rozpočtové opatření ve výši 39.800
Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16.

2. ukládá

starostce předložit pro informaci na nejbližším ZMČ rozpočtové opatření č. 78 – účelová
neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření č. 78 - účelová neinvestiční dotace na aktivní politiku
zaměstnanosti

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.09.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0535/2016



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

66. schůze

číslo RMC/66/2/0402/16
ze dne 20.09.2016

„Nucený odtah kouře a tepla z chráněné únikové cesty v objektech
Mezilesí 2056-2057“. - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Nucený odtah kouře
a tepla z chráněné únikové cesty v objektech Mezilesí 2056-2057“

1. PEKO spol. s r.o.

Komárovská 290/59, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ 15886271

Nabídková cena: 862 412,19 Kč bez DPH

2. Genel invest holding s.r.o.

Toužimská 1051/24F 197 00 Praha 9, IČ 04217519

Nabídková cena: 1 329 615,50 Kč bez DPH

2. schvaluje

uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Nucený odtah kouře
a tepla z chráněné únikové cesty v objektech Mezilesí 2056-2057“ se společností PEKO spol.
s r.o., se sídlem Komárovská 290/59, 193 00 Praha  9 - Horní Počernice, IČ 15886271, za
cenu 862 412,19 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 o dílo na veřejnou zakázku „Nucený odtah kouře a tepla z chráněné
únikové cesty v objektech Mezilesí 2056-2057“ se společností PEKO spol.s.r.o.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 11.10.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0544/2016



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

66. schůze

číslo RMC/66/20/0415/16
ze dne 20.09.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 79
– oprava oplocení u KC, navýšení tel. poplatků MP - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 79 – oprava oplocení u
KC, navýšení tel. poplatků MP na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16 ve výši
114.800 Kč (oprava oplocení 93.600 Kč, telefonní poplatky 1.000 Kč, navýšení rezervy RMČ
20.200 Kč).

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření č. 79 pro informaci na nejbližším ZMČ

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová,
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření č. 79

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický

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/0537/2016



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

66. schůze

číslo RMC/66/21/0416/16
ze dne 20.09.2016

Ekonomické informace k datu 16.9.2016 - (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

ekonomické informace k datu 16.9.2016.

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0546/2016



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

66. schůze

číslo RMC/66/3/0403/16
ze dne 20.09.2016

Schválení smlouvy pro pořádání akce "Vánoční show 2016" - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy s Petrem Salavou - Amfora, Pod Ateliéry 1071/5, 152 00 Praha 5, IČO:
44359683, za účelem přípravy a realizace uměleckého vystoupení a technického zabezpečení
v rámci akce "Vánoční show 2016"

2. ukládá

uzavřít smluvní vztah za účelem přípravy a realizace uměleckého vystoupení a technického
zabezpečení v rámci akce "Vánoční show 2016 s panem Petrem Salavou - Amfora, Pod Ateliéry
1071/5, 152 00 Praha 5, IČO: 44359683

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 17.10.2016
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0545/2016



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

66. schůze

číslo RMC/66/4/0404/16
ze dne 20.09.2016

Návrh na změnu platového ohodnocení ředitelky příspěvkové
organizace - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

ukončení zkušební doby pracovního poměru Bc. Barbory Jelínkové, ředitelky Kulturního centra
Horní Počernice, ke dni 1. 9. 2016

2. schvaluje

změnu platového výměru ředitelky Kulturního centra Horní Počernice, Bc. Barbory Jelínkové,
dle předloženého listinného návrhu, s účinností od 1. 9. 2016

3. ukládá

informovat ředitelku Kulturního centra Horní Počernice o rozhodnutí RMČ ve věci změny jejího
platového výměru

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
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/0548/2016



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

66. schůze

číslo RMC/66/5/0405/16
ze dne 20.09.2016

Jmenování člena Komise pro sociálně právní ochranu dětí - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Mgr. Pavla Kholla, vedoucího azylového domu SKP HOPO, o členství v Komisi pro
sociálně právní ochranu dětí a stanovisko předsedkyně komise

2. jmenuje

Mgr. Pavla Kholla členem Komise pro sociálně právní ochranu dětí od 1. 10. 2016

3. ukládá

sdělit rozhodnutí RMČ o jmenování členem Komise pro sociálně právní ochranu dětí žadateli

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 27.09.2016

4. ukládá

provést změny ve složení členů Komise pro sociálně právní ochranu dětí na webových
stránkách městské části

4.1 Zodpovídá: Odbor informatiky 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
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0542/2016



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

66. schůze

číslo RMC/66/6/0406/16
ze dne 20.09.2016

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na
projekt v oblasti sportu - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Senior fitnes, z.s., o dofinancování probíhajícího projektu "Senioři Prahy 20 v
pohybu" ve výši 10.000,- Kč a stanovisko Komise sportu

2. souhlasí

souhlasi s poskytnutím dotace na dofinancování probíhajícího projektu "Senioři Prahy 20 v
pohybu" ve výši 10.000. -Kč

3. ukládá

informovat spolek Senior fitnes z.s. o rozhodnutí Rady m. č. Praha 20 ve věci poskytnutí
dotace za účelem dofinancování projektu v oblasti sportu "Senioři Prahy 20 v pohybu" a uzavřít
dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. S/30/2016/0042

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.10.2016

4. ukládá

vyplatit finanční prostředky na dofinancování projektu v oblasti sportu "Senioři Prahy 20 v
pohybu" z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2016

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 24.10.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0547/2016



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

66. schůze

číslo RMC/66/7/0417/16
ze dne 20.09.2016

Stanovisko k PD pro územní řízení stavby "Výstavba komunikace,
opěrné stěny, inženýrských sítí a přeložka plynovodu pro výstavbu 5
RD ul. Na Chvalce" - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s předloženou projektovou dokumentací č. zakázky 27/2015 z 11/2015 pro územní řízení  o
umístění stavby "Výstavba komunikace, opěrné stěny, inženýrských sítí a přeložka plynovodu
pro výstavbu 5 RD ul. Na Chvalce" na p.č. 4408/2, 4411/1, 4417/13, 4408/21, 4408/8, 3178/1
a 2144/1 v k.ú. Horní Počernice, v rozsahu PD vypracované Projektovou kanceláří Bejček,
Bizdra, Dvořák, z listopadu 2015, za podmínek 

- uzavřením Smlouvy o provedení stavby

- uzavřením Smlouvy o spolupráci ve věci předání dopravní a technické infrastruktury včetně
pozemku pod stavbou pokud budou předávány MČ Praha 20

- uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí pro jejich
umístění do pozemků ve vlastnictví MČ Praha 20

- předložením vizualizace navržené zástavby

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (infrastruktura pro 5 RD Na Chvalce - BBD)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.10.2016



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

zahájit jednání s paní Hanou Kryštofovou ve věci majetkoprávního vypořádání ke
komunikačnímu propojení ul. Na Chvalce a Krahulčí

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.11.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0410/2016



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

66. schůze

číslo RMC/66/8/0407/16
ze dne 20.09.2016

Uzavření Smlouvy o dílo na havarijní opravy místních komunikací a
chodníků - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. ukládá

vedoucímu OMH zajistit poptávkové řízení na opravy místních komunikací a chodníků do
maximální výše 1,6 mil. bez DPH

1.1 Zodpovídá: Jaroslav Píša, Termín: 23.09.2016
Vedoucí OMH

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Irena Dorňáková, Vedoucí OMH
předkládá: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
bod jednání: BJ/0529/2016



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

66. schůze

číslo RMC/66/9/0408/16
ze dne 20.09.2016

Smlouva o zřízení služebnosti "Praha 20 Horní Počernice, Bártlova
úprava sítě kVN a přeložka kVN" - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc.č.3948/2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha
za účelem přeložky kabelu ve správě PREdistribuce a.s., jako součást stavby - "Praha 20 Horní Počernice,
Bártlova, úprava sítě kVN a přeložka kVN" se společností PREdistribuce, a.s.

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení služebnosti k podpisu smluvním stranám ( PREdistribuce a.s - Bártlova)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.10.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0532/2016


