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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

71. jednání datum konání:
08.11.2016

 
čís. RMC/71/1/0500/16 - RMC/71/9/0485/16

 
 
 
 
 



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

71. schůze

číslo RMC/71/1/0500/16
ze dne 08.11.2016

Dodatek č. 3 ke sml. o výpůjčce SML/2012/0193 - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

dodatek č. 3 prodloužení smlouvy  SML/2012/0193 od 1.1.2017 - do 31.12.2017

2. ukládá

zajistit podepsání dodatku č. 3 ke smlouvě č. SML/2012/0193.

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 31.12.2016

3. ukládá

svolat jednání se zástupci rodiny Špačkových a radních

3.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 21.11.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
bod jednání: BJ/0622/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/10/0486/16
ze dne 08.11.2016

Záměr prodeje pozemků KN parc. č.4490/2, KN parc. č. 4492/2, KN
parc. č. 4492/3, KN parc. č. 4492/4, částí pozemků KN parc. č. 4489/1
a KN parc. č. 4493 a spoluvlastnického podílu ve výši 7/48 k pozemku
KN parc. č. 4492/1 v k. ú. Horní Počernice - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- se  záměrem prodeje pozemků KN parc. č. 4490/2, druh pozemku - zahrada o výměře 940
m2, KN parc. č. 4492/2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití -  ostatní komunikace
o výměře 99 m2, KN parc. č.4492/3, druh pozemku - ovocný sad o výměře 221 m2, KN parc.
č. 4492/4, druh pozemku - ovocný sad o výměře 136 m2, částí pozemků KN parc. č. 4489/1,
druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře cca 560 m2
a KN parc. č. 4493, druh pozemku - orná půda o výměře cca 2400 m2 a spoluvlastnického
podílu ve výši 7/48 k pozemku KN parc. č. 4492/1, druh pozemku - ovocný sad o výměře
5752 m2 v k. ú. Horní Počernice,  společnosti STROJSERVIS Praha, s. r. o..

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ Praha 20 žadateli (STROJSERVIS, s. r. o.)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.11.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0628/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/11/0487/16
ze dne 08.11.2016

Záměr prodeje částí pozemků KN parc. č. 4229/1 a KN parc. č.
4229/16 v k. ú. Horní Počernice - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- se  záměrem prodeje částí pozemků KN parc. č. 4229/1, druh pozemku - ostatní plocha,
způsob využití - jiná plocha o výměře cca  69 m2, KN parc. č. 4229/16, druh pozemku - orná
půda o výměře cca 180 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, XXXX XXXXXXX XXXXXXX.

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ Praha 20 žadateli XXXX XXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.11.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0629/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/12/0488/16
ze dne 08.11.2016

Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1984 o výměře cca
480 m2, KN parc. č. 1990 o výměře cca 2600 m2, KN parc. č. 1991 o
výměře cca 2200 m2, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem
pořádání Adventních trhů v areálu Chvalské tvrze - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku částí obecních pozemků KN parc. č. 1984 o výměře cca 480 m2, KN parc. č. 1990
o výměře cca 2600 m2, KN parc. č. 1991 o výměře cca 2200 m2, vše  v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha na dobu určitou  27. 11. 2016  Chvalskému zámku, příspěvkové organizací, Praha
9  - Horní Počernice,  za účelem pořádání Adventních trhů. - uzavření smlouvy o výpůjčce s
Chvalským zámkem, příspěvkovou organizací, Praha - Horní Počernice.

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce oběma zúčastněným stranám k podpisu (Chvalský zámek -
Horní Počernice )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.11.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0627/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/13/0498/16
ze dne 08.11.2016

Uzavření smlouvy na pronájem části střechy na bytovém domě v ul.
Mezilesí č. p. 2056 a č. p. 2057 za účelem umístění anténních systémů
a technologického kontejneru a stavby bez č. p./č. e. na pozemku
parc. č. 2198/32 v k. ú. Horní Počernice s vybudovanou technologickou
místností - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- s nájemcem navrženou výši nájemného  za pronájem části střechy bytového domu v ul.
Mezilesí č. p. 2056 a č. p. 2057 a stavby bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 2198/32 v
k. ú. Horní Počernice,  na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2027 za účelem umístění
technologického vybavení pro telekomunikaci a požaduje výši nájemného 480.000,- Kč/rok/
předmět pronájmu+ DPH.

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ Praha 20 žadateli (T-Mobile)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.11.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0630/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/16/0489/16
ze dne 08.11.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 91 -
poskytnutí neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných
technických zařízení za období od 1.5.2016 - 30. 9. 2016 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 91 - poskytnutí neinvestiční
dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických zařízení za období od 1.5.2016 - 30.
9. 2016 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. 91 - poskytnutí neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z VHP
a jiných technických zařízení za období od 1.5.2016 - 30. 9. 2016.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 91 - poskytnutí
neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických zařízení za období od
1.5.2016 - 30. 9. 2016.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.10.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0617/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/17/0490/16
ze dne 08.11.2016

Revokace usnesení č. RMC/69/16/0470/16 Návrh na zvýšení
závazného ukazatele mzdových prostředků příspěvkovým organizacím
Chvalský zámek, KC HP a MVK - (7.02)

Rada městské části Praha 20

související RMC/69/16/0470/16
 

1. revokuje

usnesení č. RMC/69/16/0470/16 z důvodu chybného uvedení výše závazného ukazatele
mzdových prostředků pro rok 2016 u příspěvkové organizace Místní veřejná knihovna.

2. 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 Chvalský zámek z provozních výnosů.

3. 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 Kulturní Centrum HP z provozních výnosů.

4. schvaluje

zvýšení závazného mzdového ukazatele mzdových prostředků příspěvkové organizaci Místní
veřejná knihovna pro rok 2016, jehož výše činí 3.010.444,- Kč. Navýšení o částku 19.444,-
Kč bude hrazeno příspěvkovou organizací z provozních výnosů.



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

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

5.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 18.11.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0626/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/18/0491/16
ze dne 08.11.2016

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017 - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s pravidly rozpočtového provizoria na rok 2017.

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017:     

1. V období rozpočtového provizoria nebude MČ Praha 20 uzavírat nové smluvní vztahy,
pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky.     

2. Praha 20 v období rozpočtového provizoria zajistí plynulý chod Městské části Praha 20,
to zn. plnění závazků, které vyplývají již z uzavřených smluvních vztahů vzniklých v
minulých letech, úhrady dodavatelských faktur, splnění povinností z pracovněprávních
vztahů, splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, řešení havarijních a
krizových situací.  

3. MČ Praha 20 bude financovat jen takové investiční akce v období rozpočtového provizoria,
které pokračují to zn. jejich realizace započne před 1.1.2017 a jejichž pozastavení by
mohlo pro městskou část znamenat zvýšení nákladů.     

4. Rada MČ může schválit v době rozpočtového provizoria úhradu nových investičních výdajů
jen za předpokladu, že se jedná o výdaje související s takovou investicí, kde je již
schválena dotace na tuto akci anebo se předpokládá, že se bude o dotaci žádat. Jiné
investiční akce se v době rozpočtového provizoria nezačínají.     

5. Rozpočtové provizorium platí až do doby přijetí a schválení řádného rozpočtu na rok 2017.
   

6. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy
a výdaji rozpočtu po jeho schválení Zastupitelstvem MČ Praha 20.

2. bere na vědomí

že porušení rozpočtového provizoria je považováno za správní delikt, za který hrozí pokuta
až do výše 1 milionu Kč.



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

předložit Zastupitelstvu MČ Praha 20 Pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 20 na rok
2016 ke schválení na zastupitelstvu konaném dne 12. 12. 2016.

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0634/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/19/0492/16
ze dne 08.11.2016

Hospodaření MČ Praha 20 k 30. 9. 2016 - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené hospodaření MČ Praha 20 k 30. 9. 2016.

2. ukládá

předložit hospodaření MČ Praha 20 pro informaci na nejbližším zastupitelstvu MČ Praha 20
dne 12. 12. 2016.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová,
Starostka

3. ukládá

zveřejnit na webu MČ Praha 20 hospodaření MČ Praha 20 k 30. 9. 2016.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0621/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/2/0481/16
ze dne 08.11.2016

Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu "Rozvoj kreativity ve
výuce přírodovědných předmětů" - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

závazky a odpovědnosti Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, uvedené
v partnerské smlouvě projektu s názvem Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 v rámci OP VVV

2. souhlasí

se zapojením Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, do
projektu s názvem Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 v rámci OP VVV

3. ukládá

informovat ředitelku Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o udělení
souhlasu se zapojením školy do projektu s názvem Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných
předmětů, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 v rámci OP VVV

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 08.11.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0639/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/20/0501/16
ze dne 08.11.2016

Výstavba prodejny BILLA - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci týkající se záměru společnosti BILLA, vybudovat prodejnu v areálu společnosti Areál
Náchodská s.r.o.

2. trvá

- na doplnění situace V3 o technickou zprávu, v níž budou popsány limity levého
odbočovacího pruhu do Náchodské ulice a stanovisko Policie ČR k tomuto návrhu řešení

- na rozpracování návrhu V5 zakresleného do ortofotomapy do podoby výkresu a technické
zprávy popisující řešení, včetně stavebních úprav, které bude nutné pro případnou realizaci
této varianty učinit

- na doplnění varianty V4, která se jeví jako přijatelná, o technickou zprávu a o vyjádření
Policie ČR

3. ukládá

informovat společnost BILLA o stanovisku Rady

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 15.11.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0633/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/21/0499/16
ze dne 08.11.2016

Informace o cenové nabídce na poskytování právních služeb a
zpracování vyjádření k dokumentaci EIA - (8.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o cenové nabídce na poskytování právních služeb a zpracování vyjádření k
dokumentaci EIA

2. ukládá

OŽPD ve spolupráci s radní Polydorovou předložit na jednání Rady m. č.  seznam dodavatelů
na zpracování vyjádření k dokumentaci EIA vč. referencí

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 22.11.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Karla Polydorová, Člen rady
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0635/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/22/0494/16
ze dne 08.11.2016

Návrh na využití 2 ks basketbalových košů - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

darování 2 ks basketbalových košů z majetku MČ Praha 20, Jívanská 647/10, Praha - Horní
Počernice na TJ Sokol Horní Počernice

2. ukládá

informovat TJ Sokol Horní Počernice o usnesení Rady MČ Praha 20 ve věci darovací smlouvy
na 2 ks basketbalových košů

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 21.11.2016

3. ukládá

uzavřít darovací smlouvu s TJ Sokolem Horní Počernice na 2 ks basketbalových košů

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 25.11.2016
Vedoucí ekonomického odboru

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0595/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/23/0495/16
ze dne 08.11.2016

Ekonomické informace k datu 07.11.2016 - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 07.11.2016

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0643/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/24/0502/16
ze dne 08.11.2016

Informace o řešení stavu Jirenského potoka - (ústní informace)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci OŽPD o řešení stavu Jirenského potoka

2. ukládá

vyčistit Jirenský potok v rozsahu od Podsychrovského rybníka k propustku pod železniční tratí

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 31.12.2016

3. ukládá

předložit informaci o stavu řešení Jirenského potoka na příštím jednání Rady

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 22.11.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0644/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/25/0503/16
ze dne 08.11.2016

Otevřený dopis - sportovní hala v Horních Počernicích - (ústní
informace)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

otevřený dopis občanů k záměru výstavby sportovní haly doručený dne 21.10.2016 , č. j.
MCP20 017298/2016

2. ukládá

odpovědět na otevřený dopis "Sportovní hala v Horních Počernicích"

2.1 Zodpovídá: Mgr. Jiří Beneda, Termín: 22.11.2016
Místostarosta 2

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0647/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/3/0482/16
ze dne 08.11.2016

Termíny jednání RMČ a ZMČ v 1. pololetí r. 2017 - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s termíny zasedání RMČ: 10.1., 24.1., 16.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5.,
6.6., 20.6.2017

- s termíny zasedání ZMČ: 27.2., 22.5., 19.6.2017

2. ukládá

zveřejnit termíny jednání ZMČ Praha 20 v 1. pololetí 2017 na webu

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 21.11.2016

3. ukládá

předložit termíny jednání jako informaci na nejbližším jednání ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0637/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/4/0483/16
ze dne 08.11.2016

Nabídka k odkupu domény pocernice.eu - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložený návrh s nabídkou možnosti odkupu domény pocernice.eu

2. nesouhlasí

s odkupem domény pocernice.eu za nabídnutou cenu 9.000,- Kč

3. ukládá

zaslat stanovisko Rady ve věci nabídky odkupu domény pocernice.eu

3.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 09.11.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0640/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/5/0484/16
ze dne 08.11.2016

Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o technické podpoře SW VITA -
stavební úřad a přestupky - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytování technické podpory systému VITA.

2. ukládá

uzavřít dodatek smlouvy o technické podpoře systému VITA

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová,
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bohumil Pechr, Vedoucí odboru informatiky
předkládá: Ing. Petr Herian, Člen rady
bod jednání: BJ/0638/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/6/0496/16
ze dne 08.11.2016

Připomínky ke 4. aktualizaci Územně analytických podkladů hl. m.
Prahy - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

oznámení o projednání 4. úplné aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy

2. schvaluje

připomínky ke 4. aktualizaci Územně analytických podkladů hlavního města Prahy podle přílohy
č. 1 tohoto usnesení

3. ukládá

uplatnit připomínky ke 4. aktualizaci Územně analytických podkladů hlavního města Prahy u
Odboru územního rozvoje MHMP

3.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 14.11.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
bod jednání: BJ/0623/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/7/0493/16
ze dne 08.11.2016

Urbanistické studie ČVUT - Horní Počernice východ - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

zaslané studie Horní Počernice východ od studentek ČVÚT dle příloh

příloha č.1 - Bc. Barbora Jeřábková

příloha č. 2 - Bc. Anna Adamcová

2. ukládá

tajemníkům komisí předložit urbanistické studie v komisích MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 31.12.2016

3. ukládá

Radě MČ projednat urbanistické studie na Veřejném projednávání s občany

3.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 21.02.2017
Člen rady

4. ukládá

konzultovat urbanistické studie na odboru územního rozvoje MHMP

4.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 20.12.2016
Člen rady

5. ukládá

předložit urbanistické studie ke schválení na RMČ

5.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 28.02.2017
Člen rady



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

6. ukládá

předložit urbanistické studie na jednání ZMČ

6.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 19.06.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
zpracoval: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0624/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/8/0497/16
ze dne 08.11.2016

Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací za II. pololetí 2016
- (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odměny za II. pololetí roku 2016 ředitelům příspěvkových oragnizací, jejichž zřizovatelem je
Městská část Praha 20, předložené v písemné formě neveřejné přílohy

2. ukládá

informovat ředitele příspěvkových organizací o udělené odměně za II. pololetí roku 2016
a zajistit výplatu schválené odměny ředitelům příspěvkových organizací prostřednictvím
mzdového účetního příspěvkové organizace

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.11.2016

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/0618/2016



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

71. schůze

číslo RMC/71/9/0485/16
ze dne 08.11.2016

Stanovisko k umístění stavby vjezdu a přípojek vodovodu a kanalizace
na pozemku KN parc.č. 3862 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha,
v rámci stavby rodinného domu v ul. Jasenná v Praze - Horních
Počernicích na p.č. 2834/3 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, v
rozsahu dle projektové dokumentace vypracované P. Šťastným,
Senohraby z dubna 2015 - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby vjezdu, přípojek vodovodu a kanalizace na pozemku KN parc.č. 3862 v
k.ú. Horní Počernice, obec Praha, pro rodinný dům v ul. Jasenná, v Praze - Horních Počernicích
na pozemku KN parc. č. 2834/3 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, v rozsahu dle projektové
dokumentace vypracované P. Šťastným, Senohraby z dubna 2015

2. schvaluje

- pronájem části pozemku KN parc.č. 3862 o celkové výměře 22 m2 v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha, panu Miroslavu Kostkovi na dobu určitou, nepřesahující 28 dní - uzavření Nájemní
smlouvy s panem Miroslavem Kostkou

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
(Miroslav Kostka)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.11.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0631/2016


