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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

76. jednání datum konání:
28.12.2016

 
čís. RMC/76/1/0579/16 - RMC/76/7/0585/16

 
 
 
 
 



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

76. schůze

číslo RMC/76/1/0579/16
ze dne 28.12.2016

Dohoda o společném postupu a koordinaci při řešení majetkoprávních
jednání - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost rodiny Špačkových

2. schvaluje

uzavření Dohody o společném postupu a koordinaci při řešení majetkoprávních úkonů na území
MČ Praha 20

3. ukládá

podpis Dohody o společném postupu a koordinaci při řešení majetkoprávních úkonů na území
MČ Praha 20

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 31.12.2016
Starostka

4. ukládá

podpis Smlouvy o výpůjčce ve věci kompostárny

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 31.12.2016
Starostka



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

prověřit objekty v této lokalitě, které nejsou napojeny na kanalizační síť s výpočtem
předpokládaného požadavku na množství EO na ČOV Xaverov

5.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 24.01.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0754/2016



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

76. schůze

číslo RMC/76/2/0580/16
ze dne 28.12.2016

Souhlas s výjimkou při způsobu výběru organizátora akce Čarodějnice
2017 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Chvalského zámku, příspěvková organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi
857/4, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, o souhlas s výjimkou při způsobu výběru organizátora
akce Čarodějnice 2017

2. schvaluje

výběr organizátora akce Čarodějnice 2017 formou zkráceného poptávkového řízení přímým
oslovením minimálně tří dodavatelů, kdy akci realizuje Chvalský zámek, příspěvková
organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi 857/4, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

3. ukládá

informovat ředitelku Chvalského zámku, příspěvková organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi
857/4, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, o usnesení RMČ ve věci souhlasu s formou výběru
organizátora akce Čarodějnice 2017

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.01.2017

4. ukládá

aktualizovat Zásady vztahu orgánů MČ Praha 20 k jím zřízeným příspěvkovým organizacím
tak, aby byly v souladu s platnými vnitřními směrnicemi ÚMČ, zejména s platnou Směrnicí
pro zadávání veřejných zakázek MČ Praha 20

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.01.2017

4.2 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2017



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

aktualizovat smlouvy o výpůjčce příspěvkových organizací MČ Praha 20 s ohledem na platnou
Směrnici pro zadávání veřejných zakázek MČ Praha 20

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Helena Víchová, Rozpočtář PO

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0755/2016



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

76. schůze

číslo RMC/76/3/0581/16
ze dne 28.12.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 101 - program
Čistá energie Praha 2016 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 101 - program Čistá energie Praha 2016
ve výši 40.000 Kč na základě svého zmocnění usnesesní ZMČ č. 11/2.1/16.

2. ukládá

předložit na nejbližším ZMČ pro informaci rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016
č. 101 - program Čistá energie Praha 2016.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 101 - program Čistá energie
Praha 2016.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.12.2016

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/0747/2016



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

76. schůze

číslo RMC/76/3/0586/16
ze dne 28.12.2016

uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro
výstavbu krytého sportoviště při ulici Jívanská - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s obchodní společností SPORTOVNÍ PROJEKTY spol. s.r.o.

2. pověřuje

2. místostarostu k uzavření smlouvy o dílo s obchodní společností SPORTOVNÍ PROJEKTY spol.
s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Jiří Beneda, Termín: 20.01.2017
Místostarosta 2

3. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.01.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0756/2016



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

76. schůze

číslo RMC/76/4/0582/16
ze dne 28.12.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 102 - změna
charakteru poskytnuté dotace na akci č. 80251 - rekonstrukce místních
komunikací - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 102 - změna charakteru poskytnuté
dotace na akci č. 80251 - rekonstrukce místních komunikací na základě svého zmocnění
usnesesní ZMČ č. 11/2.1/16 a to z účelové investiční dotace na neinvestiční (opravy místních
komunikací)

2. ukládá

předložit na nejbližším ZMČ pro informaci rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016
č. 102 - změna charakteru poskytnuté dotace na akci č. 80251 - rekonstrukce místních
komunikací

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 102 - změna charakteru
poskytnuté dotace na akci č. 80251 - rekonstrukce místních komunikací

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.12.2016

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/0748/2016



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

76. schůze

číslo RMC/76/5/0583/16
ze dne 28.12.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 103 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z SR v rámci OP Zaměstnanost - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 103 - poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z SR v rámci OP Zaměstnanost ve výši 37.289 Kč, rozpočtové opatření ve výši 37.300
Kč, na základě svého zmocnění usnesesní ZMČ č. 11/2.1/16.

2. ukládá

předložit na nejbližším ZMČ pro informaci rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016
č. 103 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace z SR v rámci OP Zaměstnanost

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 103 - poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z SR v rámci OP Zaměstnanost

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.12.2016

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/0749/2016



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

76. schůze

číslo RMC/76/6/0584/16
ze dne 28.12.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 104 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z SR z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy na Místní akční plán vzdělávání - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 104 - poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z SR z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Místní akční plán vzdělávání
ve výši 772.476,35, rozpočtové opatření 772.500 Kč,  na základě svého zmocnění usnesesní
ZMČ č. 11/2.1/16

2. ukládá

předložit na nejbližším ZMČ pro informaci rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016
č. 104 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace z SR z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy na Místní akční plán vzdělávání

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka



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

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 104 - poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z SR z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Místní akční plán
vzdělávání

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.12.2016

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/0750/2016



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

76. schůze

číslo RMC/76/7/0585/16
ze dne 28.12.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 105 – výměna
kotlů v bytech, vrácení vlastních finančních prostředků na MAP
vzdělávání a opravy komunikací - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 105 – výměna kotlů v bytech, vrácení
vlastních finančních prostředků na MAP vzdělávání a opravy komunikací  na základě svého
zmocnění usnesesní ZMČ č. 11/2.1/16

2. ukládá

předložit na nejbližším ZMČ pro informaci rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016
č. 105 – výměna kotlů v bytech, vrácení vlastních finančních prostředků na MAP vzdělávání
a opravy komunikací

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 105 – výměna kotlů v bytech,
vrácení vlastních finančních prostředků na MAP vzdělávání a opravy komunikací

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.12.2016

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/0751/2016


