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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

69. jednání datum konání:
25.10.2016

 
čís. RMC/69/1/0460/16 - RMC/69/9/0467/16

 
 
 
 
 



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

69. schůze

číslo RMC/69/1/0460/16
ze dne 25.10.2016

Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu
Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700. - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o souhlas s
čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 4.000,- Kč.

2. schvaluje

čerpání celkové částky ve výši 4.000,- Kč z rezervního fondu Základní školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Ratibořická 1700,  za účelem pořízení učebních pomůcek pro žáky 1.C, kdy uvedené
peněžní prostředky rezervního fondu byly poskytnuty formou účelově určeného peněžního
daru.

3. ukládá

informovat ředitelku Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s čerpáním finančních prostředků z rezervního  fondu
ve výši 4.000,- Kč.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.11.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Referent školství a sportovních aktivit
bod jednání: BJ/0601/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/10/0468/16
ze dne 25.10.2016

Návrh na souhlas k vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních
komunikací a jejich dopravní uzavírkou - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Žádost společnosti Dopravní inženýring Praha s.r.o., která na základě plné moci zastupuje
investora stavby TSK hl. m. Prahy, o zvláštní užívání pozemních komunikací a jejich dopravní
uzavírku v rámci souvislé údržby ul. Bártlova (v úseku od ul. V Županských po ul. U Úlů) a ul.
U Úlů po konec katastrálního území hl. m. Prahy.

2. souhlasí

Se zvláštním užíváním pozemních komunikací ul. Bártlova (v úseku od ul. V Županských po
ul. U Úlů) a ul. U Úlů po konec katastrálního území hl. m. Prahy a s jejich dopravní uzavírkou
z důvodu stavebních prací v rámci souvislé údržby uvedených komunikací.

3. schvaluje

Vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací a jejich dopravní uzavírku v MČ
Praha 20 - ul. Bártlova (v úseku od ul. V Županských po ul. U Úlů) a ul. U Úlů po konec
katastrálního území hl. m. Prahy z důvodu stavebních prací v rámci souvislé údržby uvedených
komunikací.

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0602/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/11/0478/16
ze dne 25.10.2016

Smlouva o převodu správy majetku z MHMP na MČ Praha 20 - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o převodu správy majetku č. INO/40/06/003285/2016 mezi HMP a MČ
Praha 20

2. ukládá

uzavřít Smlouvu o převodu správy majetku č. INO/40/06/003285/2016

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 31.10.2016
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Ing. Petr Herian, Člen rady
bod jednání: BJ/0619/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/14/0469/16
ze dne 25.10.2016

Ekonomické informace k datu 20.10.2016 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 20.10.2016

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0611/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/16/0470/16
ze dne 25.10.2016

Zvýšení závazného ukazatele mzdových prostředků PO Chvalský
zámek, PO KC HP a PO MVK pro období listopad a prosinec 2016 -
(7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele mzdových prostředků příspěvkové organizaci Chvalský zámek
pro rok 2016, jehož výše činí 3.306.800,- Kč. Navýšení o částku 20.000,- Kč bude hrazeno
příspěvkovou organizací v rámci poskytnutého neinvestičního příspěvku na rok 2016.

2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele mzdových prostředků příspěvkové organizaci Kulturní Centrum
HP pro rok 2016, jehož výše činí 3.952.588,- Kč. Navýšení o částku 30.588,- Kč bude hrazeno
příspěvkovou organizací v rámci poskytnutého neinvestičního příspěvku na rok 2016.

3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele mzdových prostředků příspěvkové organizaci Místní veřejná
knihovna pro rok 2016, jehož výše činí 2.736.444,- Kč. Navýšení o částku 19.444,- Kč bude
hrazeno příspěvkovou organizací v rámci poskytnutého neinvestičního příspěvku na rok 2016. .



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

4. ukládá

informovat příspěvkové organizace o navýšení závazného ukazatele mzdových prostředků pro
rok 2016.

4.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 31.10.2016
Vedoucí ekonomického odboru

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0600/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/17/0471/16
ze dne 25.10.2016

Návrh na vyřazení majetku MČ Praha 20 a příspěvkových organizací
zřizovaných MČ Praha 20 - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

•  MČ Praha 20 - vyřazení majetku ve výši 1.633.400,07 Kč
•  ZŠ a MŠ Spojenců 1408 - vyřazení majetku ve výši 8.046 Kč
•  MŠ Chodovická 1900  - vyřazení majetku ve výši 14.649 Kč
•  MŠ Chodovická 1900 (Domino) - vyřazení majetku ve výši 38.705 Kč
•  ZŠ Ratibořická 1700 - vyřazení majetku ve výši 78.387,10 Kč
•  Dům dětí a mládeže Ratibořická 1899  - vyřazení majetku ve výši 23.824 Kč
•  Chvalský zámek Na Chvalské tvrzi 857 - vyřazení majetku ve výši 3.744 Kč
•  Chvalský zámek Na Chvalské tvrzi 857 - prodej skříní za cenu obvyklou, v

případě nezájmu vyřadit tento majetek k 30.11.2016 ve výši 18.242,60 Kč
•  ZŠ Stoliňská 823 - vyřazení majetku ve výši 143.364 Kč

2. ukládá

informovat odbory o schválení vyřazení majetku MČ Praha 20 a předání protokolů o likvidaci
majetku na EO

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2016

3. ukládá

informovat příspěvkové organizace o schválení vyřazení majetku

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.10.2016



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

4. ukládá

vyřadit majetek z evidence

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.10.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0598/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/18/0472/16
ze dne 25.10.2016

Žádost o pronájem urnového hrobového místa na hřbitově v Horních
Počernicích - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem urnového hrobového místa na veřejném pohřebišti v Praze -  Horních
Počernicích JUDr. J. Dolečkovi, bytem X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX

2. ukládá

informovat JUDr. J. Dolečka

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 25.11.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0599/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/19/0473/16
ze dne 25.10.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 87 -
přidělení finančních prostředků na individuální dotace schválené ZMČ a
RMČ na rok 2016 - (7.06)

Rada městské části Praha 20

související RMC/66/6/0406/16
 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 87 - přidělení finančních
prostředků na individuální dotace schválené ZMČ a RMČ na rok 2016 10.000 Kč Senior fitnes,
z.s. a SC Xaverov 145.000 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. 87 - přidělení finančních prostředků na individuální dotace

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 87 - přidělení finančních
prostředků na individuální dotace

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.10.2016

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/0596/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/2/0461/16
ze dne 25.10.2016

aktualizace směrnice pro zadávání veřejných zakázek - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

aktualizovanou Směrnici pro zadávání veřejných zakázek Městské části Praha 20

2. ukládá

zástupci tajemníka seznámit odbory s aktualizovanou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek

2.1 Zodpovídá: , Termín: 31.10.2016
1439

3. ukládá

postupovat při zadávání veřejných zakázek v souladu se směrnicí o zadávání veřejných
zakázek

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/0586/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/20/0474/16
ze dne 25.10.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 88 -
úprava příjmů, běžných a investičních výdajů, spoluúčast projekt MAP
vzdělávání - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 88 - úprava příjmů, běžných
a investičních výdajů, spoluúčast projekt MAP vzdělávání (viz. příloha: RO 88  příloha k
usnesení ) 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. 88 - úprava příjmů, běžných a investičních výdajů, spoluúčast
projekt MAP vzdělávání.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 88 - úprava příjmů,
běžných a investičních výdajů, spoluúčast projekt MAP vzdělávání.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.10.2016

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/0597/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/21/0475/16
ze dne 25.10.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 89 -
neinvestiční účelové dotace - ÚP - (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 89 - neinvestiční účelové dotace
- ÚP ve výši 39.780 Kč, rozpočtová úprava ve výši 39.800 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. 89 - neinvestiční účelové dotace - ÚP.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 89 - neinvestiční
účelové dotace - ÚP.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.10.2016

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/0608/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/22/0476/16
ze dne 25.10.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 90 -
projekt MAP financování do přijetí dotace - (7.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 90 - projekt MAP financování
projektu z vlastních finančních prostředků do přijetí dotace ve výši 286.200 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. 90 - projekt MAP financování do přijetí dotace.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 90 - projekt MAP
financování do přijetí dotace.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.10.2016

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/0609/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/23/0477/16
ze dne 25.10.2016

Změna a doplnění stávající směrnice Personalistika a vzdělávání -
(8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

úpravy a doplnění stávající směrnice Personalistika a vzdělávání

2. ukládá

zástupci tajemníka seznámit odbory s aktualizovanou směrnicí Personalistika a vzdělávání

2.1 Zodpovídá: Ing. Brzkovská Monika, Termín: 31.10.2016
zástupce tajemníka

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/0616/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/3/0462/16
ze dne 25.10.2016

Aktualizace Zásad tvorby a použití Sociálního fondu Městské části
Praha 20 - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

aktualizaci Zásad tvorby a použití Sociálního fondu Městské části Praha 20s účinností od 1.
11. 2016

2. ukládá

zástupci tajemníka informovat členy správní rady Sociálního fondu o aktualizaci Zásad tvorby
a použití Sociálního fondu a seznámit s aktualizací zaměstnance městské části

2.1 Zodpovídá: Ing. Brzkovská Monika, Termín: 31.10.2016
zástupce tajemníka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/0610/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/4/0463/16
ze dne 25.10.2016

schválení nabídky právních služeb a dodatku ke smlouvě o poskytování
právních služeb s AK Belha, Vacíř a spol., s.r.o. - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podstatné náležitosti nabídky právních služeb AK Belha, Vacíř a spol., s.r.o. týkající se
transakce převodu obchodního podílu společností Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. a SC
XAVEROV Horní Počernice a.s.

2. ukládá

potvrdit nabídku právních služeb AK Belha, Vacíř a spol., s.r.o. týkající se transakce převodu
obchodního podílu společností Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. a SC XAVEROV Horní
Počernice a.s.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 31.10.2016
Starostka

3. schvaluje

dodatek ke smlouvě o poskytování právních služeb s AK Belha, Vacíř a spol., s.r.o. týkající se
úpravy přísudku v případných soudních sporech

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 31.10.2016
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Jiří Arnošt, Vedoucí kanceláře úřadu
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0592/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/5/0464/16
ze dne 25.10.2016

Seznámení se studií "Biologické rybníky" - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

studii "Biologické rybníky"

2. souhlasí

s navrženým postupem, který povede k realizaci záměru

3. ukládá

iniciovat s MHMP a soukromými vlastníky jednání o výkupu pozemků

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.10.2016

4. ukládá

zařadit záměr „Biologické rybníky“ do investičních akcí na období 2017 – 2018 po
majetkoprávním vypořádání

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.01.2017



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

ve spolupráci s Ing. Tomsovou vypsat architektonickou soutěž na záměr „Biologické rybníky“
po majetkoprávním vypořádání

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.06.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Šefčíková, radní
bod jednání: BJ/0604/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/6/0479/16
ze dne 25.10.2016

Souhlas s umístěním sídla podnikatele v budově Náchodská 868 v
areálu Chvalského zámku - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním sídla podnikatele Ježková Ivana, IČ 47098341 v budově Náchodská 868 na parcele
KN parc. č. 1986 v katastrálním území Horní Počernice, na dobu určitou dva roky

2. ukládá

předložit starostce k podpisu dodatek ke smlouvě, který obsahuje souhlas s umístěním sídla
podnikatele Ivana Ježková v budově Náchodská 868 na dobu určitou dva roky

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 08.11.2016

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

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/0594/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/7/0465/16
ze dne 25.10.2016

Pronájem bytu číslo 23 v bytovém domě v ulici Mezilesí č.p. 2056 v
Praze - Horních Počernicích - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

na návrh komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, uzavření nájemní smlouvy
na pronájem bytu číslo 23, standard s příslušenstvím, 7. nadzemní podlaží, typ 3+k.k.
(celk. plocha 55,89 m2), v bytovém domě v ulici Mezilesí č.p. 2056 s panem XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou od 01.11.2016, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/měsíc;

2. ukládá

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 23, standard s příslušenstvím, 7.
nadzemní podlaží, typ 3+k.k. (celk. plocha 55,89 m2), v bytovém domě v ulici Mezilesí č.p.
2056 s panem XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou od 01.11.2016, za nájemné
ve výši 90,- Kč/m2/měsíc;

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Helena Petrdlíková, Referent oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0613/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/8/0466/16
ze dne 25.10.2016

Uzavření smlouvy o provedení stavby na akci - Přisvětlení přechodu ul.
Náchodská - Rožnovská, Horní Počernice - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby Přisvětlení přechodu ul. Náchodská - Rožnovská, Horní Počernice, v
rozsahu dokumentace pro územní řízení, vypracované společností ELTODO, a.s., Praha 4, z
května 2016

2. schvaluje

uzavření Smlouvy o provedení stavby na pozemku KN parc.č.1588/38, 1740/1 a 1588/1 v
k.ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem provedení "Přisvětlení přechodu ul. Náchodská -
Rožnovská, Horní Počernice" se společností Technická správa komunikací Hl. m. Prahy

3. ukládá

předložit Smlouvu o provedení stavby se společností Technická správa komunikací Hl. m. Prahy
k podpisu smluvním stranám

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 11.11.2016

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/0605/2016



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

69. schůze

číslo RMC/69/9/0467/16
ze dne 25.10.2016

"Stavba č. 3295 - TV Horní Počernice etapa 0020 - Čertousy" - Smlouva
o zřízení služebnosti se společností PREdistribuce, a.s. - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc.č.3950/1 v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha, za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy – kabelového
vedení 22 kV, ve správě PREdistribuce, a.s.

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení služebnosti k podpisu smluvním stranám (PREdistribuce, a.s -
3950/1)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.12.2016

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/0607/2016


