Přehled úkolů na ZMČ č. 16 (12.12.2016)
20/12 - RMČ (OHSaI)
Usnesení 12/8.8/12
Předložit:
- Kupní smlouvu k pozemku KN parc. č. 4377/2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha s p.
Josefem Dittlem, p. Klárou Málkovou a p. Márií Pechyovou
- Kupní smlouvu k pozemku parc. č. 4377/86 ( vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 4377/78
) dle geometrického plánu č. 4187-124/2011 ze dne 15.11. 2011 vypracovaného Ing. Jindřichem
Juklem, v k.ú. Horní Počernice, obec Praha s p. Klárou Málkovou
- Kupní smlouvu k pozemku parc. č. 4377/85 ( vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 4377/11)
dle geometrického plánu č. 4186-124/2011 ze dne 15.11. 2011 vypracovaného Ing. Jindřichem
Juklem, v k.ú. Horní Počernice, obec Praha s p. Josefem Dittlem a p. Márií Pechyovou
- Smlouvu o uzavření budoucí Darovací smlouvy s p. Dittlem na bezúplatné nabytí stavby
komunikace na pozemku parc. č. 4377/2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha v rozsahu
dokumentace pro územní řízení stavby "Výstavba RD v k.ú. Horní Počernice - II. etapa"
vypracované ing. Janem Šlechtou autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby z června 2011
- smluvním stranám k podpisu
Termín: 30.9.2016 prosíme o prodloužení termínu do 31.12.2016
11/15 RMČ (tajemníci výborů)
Usnesení č. 3/3.2/15
I. zadat úkol tajemníkům výborů zveřejňovat zápisy z výborů do 5-ti dnů po ověření
Termín: průběžně
12/15 RMČ (vedoucí odborů)
Usnesení č. 3/3.3/15
1) vedoucí odborů
I. zasílat tajemníkovi FV a zastupitelům informace o schválených výběrových řízeních na
investiční akce v jejich působnosti po jejich schválení RMČ Praha 20
II. vedoucím odborů u rozsáhlejších rozpočtových opatření (hlavně na investiční akce) doplnit do
materiálů pro FV detailnější zdůvodnění
Termín: průběžně
32/15 RMČ (garanti strategického plánu)
Usnesení č. 7/2.2/15
- zajistit naplnění opatření
Termín: průběžně dle termínů v akčním plánu
50/15 RMČ
(Usnesení ZMČ č. 10/2.1/15)
- v záležitosti zveřejňování smluv postupovat v souladu s platnými právními předpisy a ke
zveřejňování využívat nový web MČ Praha 20
Termín: průběžně
1/16 - RMČ (OE)
Usnesení č. 11/2.1/16
- schvalovat rozpočtová opatření týkající se rozpočtu na rok 2016 na základě zmocnění, takto
schválená rozpočtová opatření předložit Zastupitelstvu MČ Praha 20 pro informaci
Termín: průběžně

40/16 - RMČ (OHSaI)
Usnesení č. 14/3.3/16
- zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu s Ministerstvem vnitra
Termín: 31. 12. 2016
41/16 - RMČ (OSVŠ)
Usnesení č. 15/2.1/16
a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančních
prostředků na projekt "RC MUM jako VÍCEGERAČNÍ DŮM„CELOROČNÍ ČINNOST RC MUM
spolku RC MUM, z.s., IČ 701 042 12, z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2016
Termín: ihned splněno
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části
Praha 20 se spolkem RC MUM, z.s., na projekt "RC MUM jako VÍCEGERAČNÍ DŮM„
CELOROČNÍ ČINNOST RC MUM z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2016
Termín: 30. 9. 2016 splněno
c) vyplatit finanční prostředky na projekt "RC MUM jako VÍCEGERAČNÍ DŮM„ CELOROČNÍ
ČINNOST RC MUM, spolku RC MUM, z.s., IČ 701 042 12, z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok
2016
Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy splněno
42/16 - RMČ (OSVŠ)
Usnesení č. 15/2.2/16
a) informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí dotace na
projekt "Podpora dětí a mládeže v oblasti fotbalu" spolku Občanské sdružení SC Xaverov Horní
Počernice z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sportu
Termín: ihned splněno
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části
Praha 20 se spolkem Občanské sdružení SC Xaverov Horní Počernice na projekt "Podpora dětí
a mládeže v oblasti fotbalu"
Termín: 30. 9. 2016 splněno
c) vyplatit dotaci na projekt "Podpora dětí a mládeže v oblasti fotbalu" spolku Občanské sdružení
SC Xaverov Horní Počernice z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2016 v oblasti sportu
Termín: do 14 dnů od uzavření smlouvy splněno
43/16 - RMČ (OHSaI)
Usnesení č. 15/3.1/16
- zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu s Ministerstvem vnitra
Termín: 31. 12. 2016
44/16 - RMČ (OHSaI)
Usnesení č. 15/3.2/16
- zajistit uzavření směnné smlouvy s manžely Jonášovými
Termín: 30. 10. 2016 splněno, smlouva uzavřena 18.10.2016
45/16 - RMČ (starostka)
Usnesení č. 15/3.3/16
- 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,od pana Jana Doležala 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,- od paní Heleny Plachtové
Termín: 11.10.2016 z důvodu probíhajících jednání žádáme o prodloužení termínu do
31.1.2017
46/16 - RMČ (OHSaI)
Usnesení č. 15/3.4/16
- zajistit uzavření směnné smlouvy s panem Michaelem Janovským
Termín: 30. 10. 2016 splněno, smlouva uzavřena 19.10.2016
47/16 - RMČ (OE)
Usnesení č. 15/4.1/16
- provést účetní odpis dlouhodobých pohledávek ze správy bytového fondu za Vrtal František ve
výši 136.439,60 Kč, Hřebíčková Lenka 137.927,50 Kč a Závodná Lenka 195.178 Kč
Termín: 30.10.2016 splněno

