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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

75. jednání datum konání:
20.12.2016

 
čís. RMC/75/1/0552/16 - RMC/75/9/0558/16

 
 
 
 
 



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

75. schůze

číslo RMC/75/1/0552/16
ze dne 20.12.2016

Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská
823, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic. -
(2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o souhlas s čerpáním
finančních prostředků z fondu investic ve  výši 110.473,- Kč za účelem pořízení interaktivní
tabule s příslušenstvím.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Stoliňská 823, na nákup interaktivní tabule s příslušenstvím v celkové výši 110.473,- Kč vč.
DPH od společnosti GESTO COMPUTERS, spol. s.r.o., se sídlem Špitálská 885/2a, 19000 Praha
– Vysočany, IČ: 48034711.

3. ukládá

informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci čerpání finančních prostředků z fondu investic v celkové výši 110.473,-
Kč za účelem pořízení interaktivní tabule s příslušenstvím.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.12.2016

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, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0739/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/10/0559/16
ze dne 20.12.2016

Žádost Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko RMČ Praha 20 k
prodloužení nájemní smlouvy uzavřené se společností HUMMER
CENTRUM, s. r. o. - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 4101/34, parc. č. 4101/71,
parc. č. 4101/72, parc. č. 4101/79, parc. č. 4101/93 a parc. č. 4103/1 v k. ú. Horní Počernice
  uzavřené mezi hl. m. Prahou a společností HUMMER CENTRUM, s. r. o. do 31.12. 2030

2. navrhuje

- prodloužení nájemní smlouvy do 31.12. 2025 za podmínky,  že součástí smluvního ujednání
bude informace pro nájemce,  o Městskou částí Praha 20 podaném podnětu na pořízení
změny územního plánu hl. m. Prahy na dopravní infrastrukturu, která vymezuje trasu sběrné
komunikace městského významu, tzv. komunikační spojky MUK Beranka, mezi ulicí Ve Žlíbku
a MUK Beranka, kdy pořízení změny bylo schváleno usneseními ZHMP č. 39/9 ze dne  29.5.
2014 a č. 40/2 ze dne 19. 6. 2014 a změna byla zařazena mezi celoměstsky významné změny
V. pod č. Z 2870 / 00

3. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ Praha 20 žadateli (Magistrát hl. m. Praha - HUMMER CENTRUM, s. r. o.)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 10.01.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0735/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/11/0560/16
ze dne 20.12.2016

Odbor životního prostředí a dopravy byl usnesením rady MČ Praha
20 č. 39/2.26/15 pověřen vyhodnotit účinnost provozních řádů
instalovaných v roce 2016 v parcích v Horních Počernicích. - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- umístění provozních řádů v těchto parcích na území MČ:  Nolčův park, Park
u divadla, Park Ratibořická, Park Šedivého a Park na křižovatce Vysokovská
  x Chvalkovická U památníku, které je v souladu s Koncepcí péče o zeleň
v hlavním městě Praze z roku 2010, podle níž je povinností opatřit veřejné
parky návštěvním řádem, který bude návštěvníky informovat o tom, které
aktivity jsou v parcích nežádoucí.

- informaci OŽPD, že návštěvní řády jsou oporou pro Městskou policii při
upozorňování na nežádoucí chování občanů.

- požadavek Městské policie, aby byly všechny parky v Horních Počernicích
opatřeny veřejným osvětlením, které zvyšuje pocit bezpečí občanů v nich a
pomáhá eliminovat výskyt bezdomovců



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

2. ukládá

vedoucí odboru OŽPD a vedoucímu OMH zajistit v případě potřeby pravidelnou aktualizaci
návštěvních řádů a jejich výměnu při poškození

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 30.12.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
bod jednání: BJ/0717/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/12/0575/16
ze dne 20.12.2016

Posouzení povodí a kapacity Jirenského potoka - návrh na projednání
opatření - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou závěrečnou zprávu "Posouzení povodí a kapacity Jirenského potoka v k.ú. Horní
Počernice", včetně závěrů posouzení vlivu investičních akcí na kapacitu potoka

2. souhlasí

se závěrečnou zprávou "Posouzení povodí a kapacity Jirenského potoka v k.ú. Horní Počernice"

3. ukládá

vypracovat na příští jednání RMČ Praha 20 přehled úkolů vyplývající ze závěrečné zprávy
"Posouzení povodí a kapacity Jirenského potoka v k.ú. Horní Počernice".

3.1 Zodpovídá: Ing. Helena Váňová, Termín: 10.01.2017
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Jaroslava Čechurová, Ing., Referent životního prostředí
předkládá: Ing. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
bod jednání: BJ/0714/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/13/0576/16
ze dne 20.12.2016

Umístění cyklostojanů na území Horních Počernic - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o umístění cyklostojanů

2. bere na vědomí

vyjádření Komise dopravy ze dne 23.11.2016:

KD podporuje přípravu a realizaci cyklostojanů

3. bere na vědomí

vyjádření Komise životního prostředí ze dne 16.11.2016:

Komise se seznámila s návrhem umístění cyklostojanů podle předloženého seznamu a
obrázků a doporučuje tento návrh využít k realizaci. Komise se seznámila také s návrhem
dovybavení cyklostezek a doporučuje jejich postupnou realizaci. Tyto realizace budou
naplňovat cyklokoncepci na území Horních Počernic.

4. souhlasí

že realizace bude provedena Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a následně budou
cyklostojany předány do správy MČ Praha 20.



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

OŽPD informovat občany o umístění nových cyklostojanů.

5.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 31.01.2017

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/0720/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/14/0578/16
ze dne 20.12.2016

Výsledek šetření stížnosti České školní inspekce a návrh přijatých
opatření k nápravě - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

výsledek šetření stížnosti České školní inspekce na

• nevhodný pedagogický přístup učitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700, k synovi stěžovatelky (obsaženo v podání oznamovatelky Policii ČR) -
stížnost byla shledána důvodná

• postup ředitelky školy při prošetření stížnosti zákonné zástupkyně žáka - stížnost byla
shledána jako nedůvodná

  

2. neschvaluje

pedagogický přístup učitelky k synovi stěžovatelky, kterého informovala o své pozici v
Zastupitelstvu městské části Praha 20

3. konstatuje, že

důvodová zpráva a příloha č. 1 - Výsledek šetření stížnosti ČŠI nejsou určeny ke zveřejnění

4. ukládá

zaslat stěžovatelce písemnou omluvu

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.12.2016



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 pedagogický sbor Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o
výsledku šetření stížnosti Českou školní inspekcí a stanovisku zřizovatele

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.01.2017

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/0744/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/15/0561/16
ze dne 20.12.2016

Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2197/2 v k. ú. Horní Počernice -
(3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 2197/2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob

využití - ostatní komunikace o výměře 5 m2 vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 2197
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha  na základě geometrického plánu č. 5063-37/2016
vyhotoveného Ing. Jaroslavem Pletichou z vlastnictví XXXX XXXX XXXXX XXXX.
- s uzavřením darovací smlouvy X XXXX XXXX XXXXX XXXX

2. ukládá

- předložit záměr majetkoprávního kroku,  bezúplatného nabytí pozemkuparc. č. 2197/2, druh

pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře 5 m2 vzniklého
oddělením z pozemku parc. č. 2197 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha  na základě
geometrického plánu č. 5063-37/2016 vyhotoveného Ing. Jaroslavem Pletichou z vlastnictví
XXXX XXXX XXXXX XXXX, k projednání v ZMČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: , Termín: 27.02.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Žáčková Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0734/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/16/0562/16
ze dne 20.12.2016

Záměr prodeje pozemků parc. č. 248/15, parc. č. 1905/5, parc.
č. 3729/4 a parc. č. 4360/9 v k. ú. Horní Počernice společnosti
PREdistribuce, a. s. - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 248/15, druh pozemku - zastavěná plocha

a nádvoří o výměře 74 m2, parc. č. 1905/5,  druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o

výměře 14 m2, parc. č. 3729/4,  druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13

m2, parc. č. 4360/9,  druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, předem
určenému zájemci, společnosti PREdistribuce, a. s. za celkovou kupní cenu ve výši  469.250 Kč.

2. ukládá

- zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. 248/15, druh pozemku - zastavěná plocha a

nádvoří o výměře 74 m2, parc. č. 1905/5,  druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o

výměře 14 m2, parc. č. 3729/4,  druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13

m2, parc. č. 4360/9,  druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, předem
určenému zájemci, společnosti PREdistribuce, a. s. za celkovou kupní cenu ve výši 469.250 Kč.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 10.01.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Žáčková Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0729/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/17/0563/16
ze dne 20.12.2016

Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3466/7 a parc. č. 3467/4 v k. ú.
Horní Počernice - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s bezúplatným nabytím pozemku  parc. č. 3466/7, druh pozemku - ostatní plocha, způsob

využití - jiná plocha o výměře 2 m2 vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 3466/2 v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha,  na základě geometrického plánu č. 4936-8/2015 a pozemku

  parc. č. 3467/4, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 17 m2

vzniklého z pozemku parc. č. 3467  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  vzniklého na základě
geometrického plánu č. 4936-8/2015 z vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXXXX
- s uzavřením darovací smlouvy X XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

2. ukládá

- předložit záměr majetkoprávního kroku,  bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 3466/7, druh

pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 2 m2 vzniklého oddělením z
pozemku parc. č. 3466/2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  na základě geometrického plánu
č. 4936-8/2015 a pozemku parc. č. 3467/4, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití -

jiná plocha o výměře 17 m2 vzniklého z pozemku parc. č. 3467 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha,  vzniklého na základě geometrického plánu č. 4936-8/2015 z vlastnictví XXXX XXXXX
XXXXXXXXX, k projednání v ZMČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: , Termín: 27.02.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Žáčková Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0731/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/2/0550/16
ze dne 20.12.2016

Dodatek k SoD na akci Nucený odtah kouře a tepla z chráněné únikové
cesty v objektech Mezilesí 2056-2057 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/20/2016/0070 se společností
PEKO spol. s.r.o, Komárovská 290/59, 193 00 Praha – Horní Počernice, IČ15886271, na
stavební práce „Nucený odtah kouře a tepla z chráněné únikové cesty v objektech Mezilesí
2056-2057“, upravující cenu stavebních prací provedených nad rámec uzavřené smlouvy o
dílo o částku 43 332,00 Kč včetně DPH.

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. S/20/2016/0070 se společností PEKO spol.
s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Ing. Zdeněk Vavruška, Termín: 31.12.2016
Vedoucí OHSI

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Aleš Lada, Technik projektant
bod jednání: BJ/0730/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/20/0564/16
ze dne 20.12.2016

Ekonomické informace k datu 15.12.2016 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 15.12.2016

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0740/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/21/0565/16
ze dne 20.12.2016

Prominutí penále společnosti MD service s.r.o., IČ: 28258533 - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o prominutí penále ve výši 5.276 Kč společnosti MD service s.r.o., IČ: 28258533

2. schvaluje

prominutí penále společnostiMD service s.r.o., IČ: 28258533 za pozdní úhradu faktur, které
byly vyčísleny na základě dodatku č. 1 ke smlouvě č. S/160/2014/0063 ve výši 5.276 Kč

3. ukládá

zaslat společnosti MD service s.r.o., IČ: 28258533 usnesení RMČ

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 30.12.2016
Vedoucí ekonomického odboru

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/0715/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/22/0566/16
ze dne 20.12.2016

Návrh na vyřazení majetku MČ a příspěvkových organizací zřizovaných
MČ Praha 20 + návrh na prodloužení doby použitelnosti (odpisování) -
(7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- MČ Praha 20 - vyřazení majetku (dle zápisu HIK 12.12.2016) ve výši 2.367.213,50 Kč

- Kulturní centrum Horní Počernice, Votuzská 379/11 - vyřazení majetku (dle zápisu HIK
12.12.2016) ve výši 181.503,00 Kč

- FZŠ Chodovická 2250 - vyřazení majetku (dle zápisu HIK 12.12.2016) ve výši 191.980,66 Kč

- prodloužení doby použitelnosti (odpisování) na základě posouzení OISD a MH  u výpočetní
techniky o 2 roky , u EZS, makety radarů a štěpkovače o 5 let a u traktorů o 1 rok

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Helena Petrdlíková, Termín: 28.12.2016
Referent oddělení evidence majetku

3. ukládá

informovat příspěvkové organizace o schválení vyřazení majetku

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 21.12.2016



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: 29.12.2016

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/0727/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/23/0567/16
ze dne 20.12.2016

Zrušení běžného účtu a spořícího účtu u Unicredit Bank - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

zaslané oznámení UniCredit bank o výši úrokové sazby ve výši 0,00 % p.a.

2. schvaluje

písemně vypovědět smlouvu s UniCredit Bank na vedení spořícího účtu č. 2111610281/2700
a smlouvu na vedení běžného účtu u UniCredit Bank č. 2111610273/2700

3. ukládá

písemně vypověď smlouvu na vedení běžného a spořícího účtu u UniCredit bank

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.12.2016

4. ukládá

oslovit bankovní ústavy a zjistit možnost uložení volných finančních prostředků MČ Praha 20
u jiného bankovního ústavu s výhodnějšími podmínkami pro MČ Praha 20

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 28.02.2017

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/0728/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/24/0568/16
ze dne 20.12.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 97 - úprava
rozpočtu OISD, dar Diakonii církve bratrské - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 97 - úprava rozpočtu OISD ve výši 422
tis. Kč, dar Diakonii církve bratrské ve výši 20 tis. Kč na základě svého zmocnění usnesení
ZMČ č. 11/2.1/16

2. ukládá

předložit na nejbližším ZMČ rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 97 - úprava
rozpočtu OISD, dar Diakonii církve bratrské pro informaci

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 97 - úprava rozpočtu OISD, dar
Diakonii církve bratrské

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 30.12.2016
Vedoucí ekonomického odboru

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/0732/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/25/0569/16
ze dne 20.12.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 98 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ze SR z ÚP - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č.98 - poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ze SR z ÚP ve výši 39.780 Kč, úprava rozpočtu 39.800 Kč na základě svého zmocnění
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16

2. ukládá

předložit na nejbližším ZMČ pro informaci rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016
č. 98 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze SR z ÚP

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 98 - poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ze SR z ÚP

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 30.12.2016
Vedoucí ekonomického odboru

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/0733/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/26/0570/16
ze dne 20.12.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 99 - snížení
neinvestičního příspěvku pro ZŠ Stoliňská pro rok 2016 - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele ZŠ Stoliňská PhDr. M. Březiny o snížení neinvestiční dotace z rozpočtu
zřizovatele pro rok 2016

2. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č.99 - snížení neinvestičního příspěvku ZŠ
Stoliňská na rok 2016 o 350.000 tis. Kč na základě svého zmocnění usnesení ZMČ č. 11/2.1/16

3. schvaluje

novou výši neinvestičního provozního příspěvku ZŠ Stoliňská na rok 2016 ve výši 2.864.000
Kč.

4. ukládá

předložit na nejbližším ZMČ pro informaci rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016
č. 99 - snížení neinvestičního příspěvku ZŠ Stoliňská na rok 2016

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

5. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 99 - snížení neinvestičního
příspěvku ZŠ Stoliňská na rok 2016

5.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 30.12.2016
Vedoucí ekonomického odboru



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

informovat příspěvkovou organizaci ZŠ Stoliňská o nové výši provozního neinvestičníh
příspěvku na rok 2016 a o nutnosti zaslání finančních prostředků ve výši 350.000 Kč na účet
zřizovatele nejpozději do 30. 12. 2016

6.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 23.12.2016

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/0737/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/27/0571/16
ze dne 20.12.2016

Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 100 - navýšení
investiční akce MŠ Chodovická - vstupní rampa a odvodnění ploch -
(7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 100 - navýšení investiční akce MŠ
Chodovická - vstupní rampa a odvodnění ploch ve výši 68.100 Kč na základě svého zmocnění
usnesení ZMČ č. 11/2.1/16

2. ukládá

předložit na nejbližším ZMČ rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 100 -
navýšení investiční akce MŠ Chodovická - vstupní rampa a odvodnění ploch pro informaci

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

3. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 100 - navýšení investiční akce
MŠ Chodovická - vstupní rampa a odvodnění ploch

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 30.12.2016
Vedoucí ekonomického odboru

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/0738/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/28/0577/16
ze dne 20.12.2016

Přehled pohledávek k 30. 11. 2016 z hlavní činnosti, vedlejší výdělečné
činnosti a SBF - (7.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

stav pohledávek z hlavní činnosti, vedlejší hospodářské činnosti a SBF k 30. 11. 2016

2. ukládá

zpracovat na příští jednání RMČ Praha 20 návrh opatření

2.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 10.01.2017
Vedoucí ekonomického odboru

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/0742/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/29/0572/16
ze dne 20.12.2016

Stanovisko MČ Praha 20 k posudku EIA na záměr "D11, stavba 1101,
km 0.0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestiproudé uspořádání" -
(8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. žádá

Po prostudování posudku o vlivech záměru „D11, stavba 1101, km 0,0 – exit Jirny,
modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání“ rada MČ Praha 20

- tzv. tichý asfalt po celém úseku dálnice v katastru obce Horní Počernice od km 0 po MÚK
Beranka. Z důvodu zachování jeho funkčnosti požaduje uvézt do podmínek provozního řádu
jeho pravidelnou údržbu, kontrolu a obnovu.

- 24 h měření hluku u domu čp. 2450/96 v Božanovské ulici. Na základě výsledků měření
pak trvá na zvolení vhodných nápravných opatření a to z toho důvodu, že v posudku nebyl
zapracován požadavek na vytvoření protihlukové stěny u Božanovské č.p. 2450/96.

- trvá na umístění lomených protihlukových stěn místo zemního protihlukového zemního valu
v jihozápadní části D11. Realizace zemního valu je z důvodu přesunu množství zemin, z
důvodů pozemkových i z důvodů časové náročnosti vyřízení projektové dokumentace na jejich
umístění velmi zdlouhavá a ekonomicky zatěžující. Realizace protihlukových opatření v této
části dořeší odclonění stávajícího hluku z dopravy včetně hluku z plánovaného záměru na
rozšíření D11.

- trvá na výměně stávajících protihlukových stěn za nové, 4 m vysoké lomené. Stávající
protihlukové stěny jsou ve velmi špatném stavu, proto navrhujeme jejich výměnu za nové.
Popřípadě požadujeme kontrolní obhlídku a vydání dokumentu, že je jejich technický stav
vyhovující a plně slouží svému účelu. V případě kontrolní prohlídky žádáme o přizvání.
Navržené lomené stěny lze zaměnit za jiný typ, u něhož bude dokladována obdobná účinnost
odclonění proti hluku a typ stěn bude předem odsouhlasen MČ Praha 20. 

1.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 22.12.2016

2. ukládá

Odboru OŽPD sdělit stanovisko Rady žadateli (MŽP ČR) do 22. 12. 2016



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

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
bod jednání: BJ/0716/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/3/0551/16
ze dne 20.12.2016

Dodatek k SoD na akci MŠ Chodovická – vstupní rampa - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/20/2016/0071 se společností PEKO spol. s.r.o,
Komárovská 290/59, 193 00 Praha – Horní Počernice, IČ 15886271, na stavební práce „MŠ
Chodovická – vstupní rampa“, upravující termín dokončení a předání díla na 6.12.2016 a cenu
stavebních prací provedených nad rámec uzavřené smlouvy o dílo o částku 60 369,40 Kč
včetně DPH.

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. S/20/2016/0071 se společnostíPEKO spol.
s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Ing. Zdeněk Vavruška, Termín: 30.12.2016
Vedoucí OHSI

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Aleš Lada, Technik projektant
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0722/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/30/0573/16
ze dne 20.12.2016

Veřejného projednání dokumentace a posudku EIA ve věci „D11,
stavba 1101, km 0,0 – exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové
uspořádání“ - (8.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

že se dne 21. 12. 2016 od 15 h na koná na Chvalské tvrzi 858/11, Praha Horní
Počernice veřejné projednání dokumentace a posudku EIA ve věci „D11, stavba 1101, km 0,0
– exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání“.

2. bere na vědomí

- že občasné budou o termínu veřejného projednání infromováni také zveřejněném
informace na www.pocernice.cz a v elektronickém zpravodaji Horních Počernic

3. ukládá

vedoucí odboru OŽPD neprodleně informovat občany

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 21.12.2016

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Ing. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
bod jednání: BJ/0721/2016

http://www.pocernice.cz


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

75. schůze

číslo RMC/75/31/0574/16
ze dne 20.12.2016

Umístění Lavičky Václava Havla - (8.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o schválení umístění Lavičky Václava Havla u Divadla Horní Počernice

2. ukládá

starostce H. Moravcové a Bc. Čížkové, radní oslovit případné sponzory na realizaci záměru
zřízení Lavičky Václava Havla

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 28.02.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
předkládá: Bc. Hana Čížková, Člen rady
bod jednání: BJ/0746/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/4/0553/16
ze dne 20.12.2016

Stanovisko k umístění stavby - „Rodinný dům na pozemku p.č. 2090 a
2091 k.ú. Horní Počernice - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby komunikačního napojení na pozemku KN parc. č. 3783 v k.ú. Horní Počernice, obec
Praha, v rámci stavby „Rodinný dům na pozemku p.č. 2090 a 2091 k.ú. Horní Počernice", v rozsahu dle
projektové dokumentace vypracované f.Labor 13 s.r.o., Praha 7, z března 2016.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku KN parc.č.3783 o celkové výměře 30 m2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha
manželům Hornovým na dobu určitou, nepřesahující 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s manž. Hornovými

3. ukládá

předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám (vjezd - Hornovi )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0726/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/5/0554/16
ze dne 20.12.2016

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti "Praha 20
Horní Počernice, Před Dráhou 970, přípojka 1 kV" - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 3893 a 3894
v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem provedení pokládky kabelu ve správě PREdistribuce a.s.
jako součásti stavby - "Přípojka 1 kV, Praha 20, Horní Počernice Před Dráhou 970 , připojení na distribuční
síť- D-134 178", se společností PREdistribuce, a.s.

2. ukládá

předložit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k podpisu smluvním stranám (PREdistribuce
a.s - Nápravník)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.01.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0719/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/6/0555/16
ze dne 20.12.2016

Stanovisko k projektové dokumentaci stavby "Přestavba prodejního
skladu na modlitebnu" na p.č. 857/1 a 857/2, k.ú. Horní Počernice" -
(2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby parkovacích míst na části pozemku KN parc.č. 3914 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha
v rámci stavby "Přestavba prodejního skladu na modlitebnu na p.č. 857/1 a 857/2, k.ú. Horní Počernice",
dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. M. Rodem, Jihlava, v květnu r. 2016.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku parc.č. 3914, druh pozemku - ostatní plocha o výměře 36 m2, Církvi Nová Naděje

- uzavření Nájemní smlouvy s Církví Nová Naděje

3. ukládá

předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám ( modlitebna )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 16.01.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0718/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/7/0556/16
ze dne 20.12.2016

Stanovisko k umístění stavby - „Garáž u rodinného domu" na pozemku
p.č. 2298 a 2299 k.ú. Horní Počernice - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby komunikačního napojení na pozemku KN parc. č. 3813 v k.ú. Horní Počernice, obec
Praha, ke stavbě „Garáž u rodinného domu" na pozemku p.č. 2298 a 2299 k.ú. Horní Počernice, v rozsahu
dle projektové dokumentace vypracované f. Anitas s.r.o., Mnichovo Hradiště, ze srpna 2016.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku KN parc.č.3813 o celkové výměře 20 m2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha
panu Štěpánu Semerádovi a Ing. Ingrid Smerádové na dobu určitou, nepřesahující 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s panem Štěpánem Semerádem a Ing. Ingrid Semerádovou

3. ukládá

předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám (garáž - Semerádovi )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0725/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/8/0557/16
ze dne 20.12.2016

Stanovisko k umístění stavby přípojek vodovodu a kanalizace na
pozemku KN parc.č. 3737 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, ke stavbě
rodinného domu v ul. Brdecká v Praze - Horních Počernicích na p.č.
3589/1 a 4384/2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, v rozsahu dle
projektové dokumentace vypracované V. Čuřínem, Praha 5 z července
2016. - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby přípojek vodovodu a kanalizace na pozemku KN parc.č. 3737 v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha, v rámci stavby "Přístavba rodinného domu č.p. 1558 v ul. Brdecká, Horní Počernice" na
pozemku KN parc. č. 3589/1 a 4384/2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, v rozsahu dle projektové
dokumentace vypracované V. Čuřínem, Praha 5 z července 2016.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku KN parc.č. 3737 o celkové výměře 17 m2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha,
paní Anně Tesařové na dobu určitou, nepřesahující 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s paní Annou Tesařovou



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

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

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.01.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0533/2016



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

75. schůze

číslo RMC/75/9/0558/16
ze dne 20.12.2016

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti " Praha 20 –
Horní Počernice, Přípojka 1kV, Tlustého č.parc. 38/2" - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č.3938 v k.ú.
Horní Počernice, obec Praha, za účelem provedení pokládky kabelu ve správě PREdistribuce a.s. jako
součásti stavby - "Přípojka 1 kV, Praha 20, Horní Počernice, ul. Tlustého, připojení na distribuční síť- D-139
447", se společností PREdistribuce, a.s.

2. podmiňuje

provedení stavby pokládky kabelu předchozím protokolárním předáním a následným převzetím dotčené
části pozemku KN parc. č.3938 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, budoucím povinným, za účelem
ochrany stávající zeleně

3. ukládá

- předložit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k podpisu smluvním stranám ( PREdistribuce
a.s - Tlustého)

- sdělit stanovisko pro provedení stavby pokládky kabelu ve správě PREdistribuce a.s. jako součásti stavby -
"Přípojka 1 kV, Praha 20, Horní Počernice, ul. Tlustého, připojení na distribuční síť- D-139 447", společnosti
PREdistribuce, a.s.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.01.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0723/2016


