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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

72. jednání datum konání:
22.11.2016

 
čís. RMC/72/1/0504/16 - RMC/72/9/0512/16

 
 
 
 
 



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

72. schůze

číslo RMC/72/1/0504/16
ze dne 22.11.2016

Oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení
ke sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu s provozováním zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkĺadům
rozhodnutí

2. nemá námitek

k udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu podle § 14 odst. 1 zákona o
odpadech pro provozovnu Deponie dřevěných odpadů, Bystrá 9, 193 00 Praha 20

3. pověřuje

OŽPD sdělit stanovisko Rady MČ Praha 20 OCP MHMP

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 24.11.2016

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/0655/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/10/0526/16
ze dne 22.11.2016

Investiční záměr na revitalizaci okolí "Biologických rybníků" - (4.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s investičním záměrem na revitalizaci okolí "Biologických rybníků" v rozsahu zpracované
architektonické studie Ing. arch. Kristiny Karhanové Grigoryan z 11/2016 za podmínky
předchozího majetkoprávního vypořádání k dotčeným pozemkům

2. ukládá

- zahájit jednání s odborem správy a evidence majetku MHMP o majetkoprávním vypořádání
k dotčeným pozemkům- předložit investiční záměr na revitalizaci okolí "Biologických rybníků"
k projednání v ZMČ

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0661/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/13/0513/16
ze dne 22.11.2016

Ekonomické informace k datu 16.11.2016 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 16.11.2016

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0658/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/14/0514/16
ze dne 22.11.2016

Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s účinností
zákona č. 187/2016 Sb.,o dani z hazardních her - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v
souvislosti s účinností zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

2. konstatuje, že

nemá přípomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, v souvislosti s účinností zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

3. ukládá

zaslat stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, v souvislosti s účinností zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her na MHMP.

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 30.11.2016
Vedoucí ekonomického odboru

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0645/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/15/0515/16
ze dne 22.11.2016

Navýšení mzdového ukazatele příspěvkové organizaci MVK - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele mzdových prostředků příspěvkové organizaci MVK pro rok 2016,
jehož výše činí 3.064.044,- Kč. Navýšení o částku 53.600,- Kč bude hrazeno příspěvkovou
organizací z provozních výnosů.

2. ukládá

OE informovat příspěvkovou organizaci MVK o navýšení závazného ukazatele mzdových
prostředků pro rok 2016.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 28.11.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0652/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/16/0516/16
ze dne 22.11.2016

Návrh rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou informaci o vyvěšení Návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 na úřední desce
hl. m. Prahy

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0650/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/17/0517/16
ze dne 22.11.2016

1. návrh rozpočtu Městské části Praha 20 na rok 2017 - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. se seznámila

s 1. návrhem rozpočtu Městské části Praha 20 na rok 2017, který bude předložen na pracovním
setkání se zastupiteli dne 29. 11. 2016

2. bere na vědomí

,že předložený Návrh rozpočtu se bude ještě měnit v závislosti na pracovním setkání
zastupitelů, úhradě ještě nedokončených investičních akcí, výši finančních prostředků na
bankovních účtech

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0664/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/18/0518/16
ze dne 22.11.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 92 -
PD rekonstrukce rozvodů vody na FZŠ Chodovická, PD rekonstrukce
bytu pro potřeby školy a rekonstrukce hygienických zařízení na ZŠ
Stoliňská, příjem daru od EGU - HV Laboratory, přesun nevyčerpaného
účelové neinvestičního příspěvku na mzdové náklady DDM do
rezervy, přesun nevyčerpaných finančních prostředků z dokončených
investičních akcí do investiční rezervy - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 92 - PD rekonstrukce rozvodů
vody na FZŠ Chodovická 167.000 Kč, PD rekonstrukce bytu pro potřeby školy a rekonstrukce
hygienických zařízení 157.100 Kč na ZŠ Stoliňská, příjem daru od EGU - HV Laboratory 10.000
Kč,  přesun nevyčerpaného účelové neinvestičního příspěvku na mzdové náklady DDM do
rezervy 400.000 Kč, přesun nevyčerpaných finančních prostředků z dokončených investičních
akcí do investiční rezervy 727.100 Kč. Rozpočtové opatření schvaluje RMČ 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. 92 - PD rekonstrukce rozvodů vody na FZŠ Chodovická,
PD rekonstrukce bytu pro potřeby školy a rekonstrukce hygienických zařízení na ZŠ
Stoliňská, příjem daru od EGU - HV Laboratory, přesun nevyčerpaného účelové neinvestičního
příspěvku na mzdové náklady DDM do rezervy, přesun nevyčerpaných finančních prostředků
z dokončených investičních akcí do investiční rezervy.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 92 -  PD rekonstrukce
rozvodů vody na FZŠ Chodovická, PD rekonstrukce bytu pro potřeby školy a rekonstrukce
hygienických zařízení na ZŠ Stoliňská, příjem daru od EGU - HV Laboratory,přesun



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

nevyčerpaného účelové neinvestičního příspěvku na mzdové náklady DDM do rezervy, přesun
nevyčerpaných finančních prostředků z dokončených investičních akcí do investiční rezervy.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.10.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0625/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/19/0519/16
ze dne 22.11.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 93 -
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na dokrytí integrace žáků na
období 1.9.2016-31.12.2016 a poskytnutí účelové neinvestiční dotace
na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního
školství na území hl. m. Prahy a zvýšení limitu prostředků na platy pro
mateřské školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 20 - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 93 - poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na dokrytí integrace žáků na období 1.9.2016-31.12.2016 ve výši 257.600
Kč a poskytnutí účelové neinvestiční dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnancům
v oblasti obecního školství na území hl. m. Prahy a zvýšení limitu prostředků na platy pro
mateřské školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 20 ve výši 40.600 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. 93 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace na dokrytí integrace
žáků na období 1.9.2016-31.12.2016 a poskytnutí účelové neinvestiční dotace na posílení
mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hl. m. Prahy a
zvýšení limitu prostředků na platy pro mateřské školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 93 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace na dokrytí integrace žáků na období 1.9.2016-31.12.2016 a
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v



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

oblasti obecního školství na území hl. m. Prahy a zvýšení limitu prostředků na platy pro
mateřské školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 20

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.10.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0646/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/2/0505/16
ze dne 22.11.2016

Pojmenování ulice - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s pojmenováním komunikace K Tabulce

2. ukládá

zaslat stanovisko RMČ Praha 20 příslušnému odboru MHMP ke schválení

2.1 Zodpovídá: Odbor živnostenský a občansko
správních agend

Termín: 29.11.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
zpracoval: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
bod jednání: BJ/0649/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/20/0520/16
ze dne 22.11.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 94
– účelová neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - OPZ -
(7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření schvalované RMČ  Praha 20 na rok 2016 č. 94 – účelová neinvestiční
dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - OPZ ve výši 39.780 Kč, úprava rozpočtu 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. 94 – účelová neinvestiční dotace na aktivní politiku
zaměstnanosti - OPZ

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 94 – účelová
neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - OPZ

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.10.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0665/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/21/0521/16
ze dne 22.11.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 95
– přijetí darů do rozpočtu MČ Praha 20, tisk, grafické práce, licence
Počernický jezdec, MH - (7.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření schvalované RMČ  Praha 20 na rok 2016 č. 95 – přijetí darů do
rozpočtu MČ Praha 20, tisk, grafické práce, licence Počernický jezdec, MH ve výši 43.000
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. 95 – přijetí darů do rozpočtu MČ Praha 20, tisk, grafické práce,
licence Počernický jezdec, MH

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ  Praha 20 na rok 2016 č. 95 – přijetí darů do
rozpočtu MČ Praha 20, tisk, grafické práce, licence Počernický jezdec, MH

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.11.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0667/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/22/0522/16
ze dne 22.11.2016

O výsledku 1. dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha 20
- (7.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření městské části 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/0668/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/23/0523/16
ze dne 22.11.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 č. 96 - navýšení
finančních prostředků na nákup diskového pole. - (7.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 96 - navýšení investiční akce
nákup diskového pole na základě výběrového řízení. Celková výše rozpočtového opatření
164.000 Kč. Rozpočtové opatření schvaluje Rada městské části Praha 20 na základě svého
zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16.

2. ukládá

předložit pro informaci na nejbližším ZMČ konaném dne 12. 12. 2016 rozpočtové opatření
schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 96 - navýšení investiční akce nákup diskového pole
na základě výběrového řízení.

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ Praha 20 na rok 2016 č. 96 - navýšení investiční
akce nákup diskového pole na základě výběrového řízení.

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/0669/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/24/0524/16
ze dne 22.11.2016

Informace o záměru zřízení veřejného WiFi připojení ve vybraných
lokalitách na území městské části Praha 20. - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o záměru zřízení WiFi připojení pro veřejnost

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bohumil Pechr, Vedoucí odboru informatiky
předkládá: Ing. Petr Herian, Člen rady
bod jednání: BJ/0657/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/25/0525/16
ze dne 22.11.2016

Projednávání územně plánovací dokumentace v Zastupitelstvu MČ
Praha 20 - (8.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o zpracovaných variantách možných postupů projednávání návrhu územně plánovací
dokumentace hlavního města Prahy v Zastupitelstvu městské části Praha 20.

2. ukládá

ve spolupráci s JUDr. M. Bernardem, Ph.D. pokračovat v přípravě materiálu na jednání RMČ
Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 16.02.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
bod jednání: BJ/0666/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/3/0506/16
ze dne 22.11.2016

Návrh na řešení ověřených problémů MČ Praha 20 z Veřejného fóra UR
konaného dne 19.9.2016 na Chvalském zámku - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

formulované problémy vzešlé z Veřejného fóra UR dne 19.9.2016 a ověřené anketou -
internetovým hlasováním realizovaným ve spolupráci s D21

2. schvaluje

jednotlivá opatření k formulovaným a ověřeným problémům

3. ukládá

garantům jednotlivých opatření k formulovaným a ověřeným problémům dle přiložené
tabulky, zajištění podmínek jejich řešení v navržených termínech včetně přípravy finančního
krytí

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 31.12.2017
starostka

3.2 Zodpovídá: Ing. Helena Váňová, Termín: 31.12.2017
Tajemník

4. ukládá

předložit Zastupitelstvu MČ Praha 20 informaci o způsobu řešení formulovaných a ověřených
problémů z Veřejného fóra UR konaného 19.9.2016



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

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Lenka Tomsová, Ing., Referent
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0651/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/4/0507/16
ze dne 22.11.2016

Zapojení MČ Praha 20 do aktivity"Integrace systémů řízení kvality
veřejné správy za pomoci metody MA21" - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se zapojením MČ Praha 20 do aktivity integrace systémů řízení kvality.  Účast je bezplatná,
aktivita zahrnuje externí metodickou podporu a je realizována v rámci projektu Národní sítě
Zdravých měst ČR s názvem "Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci
metody MA21"

2. schvaluje

složení pracovního týmu pro realizaci aktivit spojených s integrací systémů řízení kvality

Hana Moravcová starostka

Hana Čížková radní pro strategii

Ing. Helena Váňová pověřená tajemnice ÚMČ

Eva Charvátová vnitřní audit ÚMČ

Ing. Lenka Tomsová koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21

Mgr. Věra Bidlová vedoucí OŽPD

Ing. Monika Brzkovská vedoucí OSVŠ

Ing. Richard Měšťan vedoucí OVÚR

3. schvaluje

Ing. Lenku Tomsovou jako kontaktní osobu pro aktivity spojené s integrací systémů řízení
kvality



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

Ing. Heleně Váňové pověřené tajemnici aktivní součinnost v dané oblasti

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Referent
předkládá: Hana Moravcová, starostka
bod jednání: BJ/0648/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/5/0508/16
ze dne 22.11.2016

Plánovací smlouva k záměru "Výstavba Bílý vrch" - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s uzavřením Plánovací smlouvy se společností KONHEFR POČERNICE, s.r.o.

2. schvaluje

uzavření Smlouvy o spolupráci se společností KONHEFR POČERNICE, s.r.o.

3. ukládá

předložit Plánovací smlouvu se společností KONHEFR POČERNICE, s.r.o. k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

4. ukládá

předložit Smlouvu o spolupráci se společností KONHEFR POČERNICE, s.r.o. k podpisu starostce
MČ v termínu po schválení a před podpisem Plánovací smlouvy se společností KONHEFR
POČERNICE, s.r.o.

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.12.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0663/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/6/0509/16
ze dne 22.11.2016

Návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh předloženého programu 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 dne 12.12.2016 od
17:00 hod. Na Chvalském zámku v Horních Počernicích

2. ukládá

připravit 16. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0656/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/7/0510/16
ze dne 22.11.2016

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávky "Nákup diskového pole a rozšíření stávajícího diskového pole"
- (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vyloučení dodavatele ALEF NULA, a.s., U Plynárny 1002/97, 101 00, Praha 10, IČ 61858579 z
účasti ve výběrovém řízení, na základě doporučení výběrové komise

2. schvaluje

uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Nákup diskového pole
a rozšíření stávajícího diskového pole" se společností C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka
840/10, Židenice, 636 00 Brno, IČ 27675645, s nabídkovou cenou 1 788 000 Kč bez DPH
(2 163 480 Kč včetně DPH)

3. ukládá

zajistit uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku "Nákup diskového pole a rozšíření
stávajícího diskového pole" se společností C SYSTEM CZ a.s.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 06.12.2016

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

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/0670/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/8/0511/16
ze dne 22.11.2016

Výpůjčka stožárů veřejného osvětlení od společnosti ELTODO -
CITELUM, s. r. o. - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku 10 ks stožárů veřejného osvětlení v ulici Na Chvalské tvrzi a 3 ks stožárů veřejného
osvětlení v ulici Jívanská od společnosti ELTODO - CITELUM, s. r. o.  na dobu určitou od 1.1.
2017 do 31. 12. 2017, za účelem umístění květinových závěsů

- uzavření  smlouvy o výpůjčce se společností ELTODO-CITELUM, s. r. o.

2. schvaluje

-  výpůjčku 40 ks stožárů veřejného osvětlení v ulici Náchodská na dobu určitou od 1. 1.2017
do 31. 12. 2017 od společnosti ELTODO - CITELUM, s. r. o.,  za účelem umístění směrovek
s místními cíly

-  uzavření  smlouvy o výpůjčce se společností ELTODO-CITELUM, s. r. o.

3. schvaluje

-  výpůjčku 4 ks stožárů veřejného osvětlení v ulicích Jívanská, Pavlišovská  a Mezilesí  na
dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 od společnosti ELTODO - CITELUM, s. r. o.,  za
účelem umístění tabulek s nápisem "Vaše auto není trezor"

- uzavření  smlouvy o výpůjčce se společností ELTODO-CITELUM, s. r. o.

4. schvaluje

-  uzavření smlouvy o provozu a údržbě veřejného osvětlení v ulici Zárybnická a Ke Starým
rybníkům umístěného na pozemcích parc. č. KN 4374/5, 4374/8, 4377/2, 4377/10, 4377/11
a 4377/27 vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha se společností ELTODO -  CITELUM, s. r. o.
od 1. 1.2017 do 31. 12. 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

- předložit smlouvy o výpůjčce oběma smluvním stranám k podpisu (ELTODO-CITELUM ).

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.12.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0653/2016



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

72. schůze

číslo RMC/72/9/0512/16
ze dne 22.11.2016

Investiční záměr "Bytový dům Náchodská" - (4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s investičním záměrem  "Bytový dům Náchodská" v rozsahu zpracované architektonické studie
Ing. arch. Kristiny Karhanové Grigoryan z 08/2016

2. ukládá

předložit investiční záměr "Bytový dům Náchodská" k projednání v ZMČ

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.12.2016
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0662/2016


