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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

82. jednání datum konání:
14.03.2017

 
čís. RMC/82/1/0670/17 - RMC/82/9/0679/17

 
 
 
 
 



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

82. schůze

číslo RMC/82/1/0670/17
ze dne 14.03.2017

Žádost Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Horní
Počernice, o poskytnutí finančního daru na nákup věcných cen pro děti
- účastníky rybářských závodů v roce 2017 - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Horní
Počernice, Na Svěcence 2169/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice, IČ: 45250294, ve výši
6.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 6.000,- Kč za účelem nákupu věcných cen pro děti -
účastníky rybářských závodů v roce 2017

3. ukládá

informovat žadatele, Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Horní Počernice, o usnesení
Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.03.2017



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

uzavřít s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Horní Počernice, Na Svěcence
2169/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice, IČ: 45250294, smlouvu o poskytnutí finančního
daru ve výši 6.000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 04.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0890/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/10/0680/17
ze dne 14.03.2017

Žádost o finanční dar na činnost SPCCH ZO Horní Počernice - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru na celoroční činnost SPCCH ZO Horní Počernice ve výši
25.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na dofinancování celoroční činnosti Svazu
postižených civilizačními chorobami, z.s., základní organizace Praha 20, Horní Počernice, IČ:
71012818

3. ukládá

informovat žadatele, Svaz postižených civilizačními chorobami, z.s., základní organizace Praha
20, Horní Počernice, IČ: 71012818, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí
finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.03.2017



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

uzavřít se Svazem postižených civilizačními chorobami, z.s., základní organizace Praha 20,
Horní Počernice, IČ: 71012818, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 11.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0905/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/11/0681/17
ze dne 14.03.2017

Žádost o povolení pořádat akci pro rodiny s dětmi POČERNICKÉ KUŘE a
technickou podporu - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o udělení souhlasu
s konáním akce Počernické kuře 2017, o osvobození od pronájmu obecních pozemků v ul.
Jeřická a zapůjčení a zavezení technického vybavení a zázemí v rozsahu 6 stánků, 3 sudů na
odpad, 4 dopravní zábrany

2. schvaluje

• pořádání akce Počernické kuře 2017 dne 9. 4. 2017 na obecních pozemcích v ul. Jeřická
• výpůjčku části obecních pozemků KN parc. č. 3246/1, druh pozemku - ostatní plocha, o

výměře 1909 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, dne 9. 4. 2017 za účelem pořádání
akce Počernické kuře 2017

• bezplatné zapůjčení technického vybavení v rozsahu: 6 stánků, 3 sudy na odpad s
následnou likvidací, 4 dopravní zábrany

• uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem Junák - český skaut, středisko Oheň Horní
Počernice, z.s.

3. ukládá

informovat žadatele, spolek Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o
usnesení RMČ ve věci pořádání akce Počernické kuře 2017 dne 9. 4. 2017

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.03.2017

4. ukládá

uzavřít smlouvu o výpůjčce části obecních pozemků KN parc. č. 3246/1, druh pozemku -
ostatní plocha, o výměře 1909 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, dne 9. 4. 2017 za
účelem pořádání akce Počernické kuře 2017

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 06.04.2017



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

zajistit zapůjčení technického vybavení na akci Počernické kuře 2017 dne 9. 4. 2017 od 13:30
do 17:30 v rozsahu 6 stánků, 3 sudů na odpad s následnou likvidací odpadu, 4 dopravní
zábrany

5.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 09.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0906/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/12/0682/17
ze dne 14.03.2017

Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic
Kulturního centra Horní Počernice. - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Kulturního centra Horní Počernice, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice,
Votuzská 379/11 o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic v maximální
výši 61.710,- Kč.

2. schvaluje

čerpání částky v maximální výši 61.710,- Kč z fondu investic Kulturního centra Horní Počernice,
se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Votuzská 379/11, za účelem pořízení projektoru EPSON
EB-5530U od společnosti Stalker Technology, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bobkova
738, IČ: 27363961.

3. ukládá

informovat ředitelku Kulturního centra Horní Počernice, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice,
Votuzská 379/11,  o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s čerpáním finančních
prostředků z fondu investic v maximální výši 61.710,- Kč.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 27.03.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0898/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/13/0683/17
ze dne 14.03.2017

Přijetí věcného daru od společnosti Pekařství Moravec s.r.o. - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

nabídku firmy Pekařství Moravec s.r.o. poskytnout věcný dar MČ Praha 20 ve výši 500,- Kč
na akci Masopust

2. schvaluje

přijetí věcného daru od firmy Pekařství Moravec s.r.o. ve výši 500,- Kč na akci Masopust

3. ukládá

zabezpečit uzavření darovací smlouvy s firmou Pekařství Moravec s.r.o. a její uveřejnění v
evidenci smluv

3.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 21.03.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Mgr. Březinová Eva, místostarostka
bod jednání: BJ/0907/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/14/0684/17
ze dne 14.03.2017

Žádost o souhlas s realizací projektu "Rozvoj polytechnických činností
v Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 -
vestavba školní dílny včetně pořízení vybavení dílny" - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o souhlas s
realizací projektu "Rozvoj polytechnických činností v Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700 - vestavba školní dílny včetně pořízení vybavení dílny"

2. souhlasí

s realizací projektu "Rozvoj polytechnických činností v Základní škole, Praha 9 - Horní
Počernice, Ratibořická 1700 - vestavba školní dílny včetně pořízení vybavení dílny"

3. ukládá

informovat žadatele, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o
usnesení Rady m. č. Prahy 20 ve věci souhlasu s realizací projektu "Rozvoj polytechnických
činností v Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 - vestavba školní dílny
včetně pořízení vybavení dílny"

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 21.03.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0931/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/15/0722/17
ze dne 14.03.2017

Žádost SC Xaverov o poskytnutí finančního příspěvku na přípravu a
realizaci investičního záměru výměny umělého trávníku III. generace
na hřišti kopané - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost SC Xaverov Horní Počernice z.s. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.467.513,-
na přípravu a realizaci investičního záměru výměny umělého trávníku III. generace na hřišti
kopané

2. souhlasí

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.467.000,- na přípravu a realizaci investičního
záměru výměny umělého trávníku III. generace na hřišti kopané

3. ukládá

předložit žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.467.513,- na přípravu a realizaci
investičního záměru výměny umělého trávníku III. generace na hřišti kopané na nejbližším
zasedání ZMČ

3.1 Zodpovídá: Mgr. Jiří Beneda,
Místostarosta 2



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

zajistit uzavření Smlouvy o spolupráci s SC Xaverov Horní Počernice z.s. o možnosti využití
umělého trávníku III. generace na  hřišti kopané pro školy a další neziskové organizace
působící v MČ Praha 20

4.1 Zodpovídá: Mgr. Jiří Beneda,
Místostarosta 2

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0901/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/16/0723/17
ze dne 14.03.2017

Žádost o finanční příspěvek na přípravu a realizaci investičního záměru
- přístavba gymnastické tělocvičny v areálu Chvalkovická - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku TJ Sokol Horní Počernice, Chvalkovická 2031/47, 193 00 Praha 9 - Horní
Počernice, o finanční příspěvek na přípravu a realizaci investičního záměru - přístavba
gymnastické tělocvičny

2. požaduje

předložení předpokládaného rozpočtu na projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele

2.1 Zodpovídá: Mgr. Jiří Beneda,
Místostarosta 2

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0926/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/17/0685/17
ze dne 14.03.2017

Žádost o poskytnutí finančního daru pro Basketbalový oddíl dívek -
minibasketbalu kategorie U12 pobočného spolku Basketbal Sokol Horní
Počernice - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru Basketbalovému oddílu dívek - minibasketbalu kategorie
U12, Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, Chvalkovická 2031/47, 193 00 Praha
9 - Horní Počernice, IČ: 056 45 450

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 24.000,- Kč za účelem podpory účasti Basketbalového
oddílu dívek - minibasketbal kategorie U12, Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek,
Chvalkovická 2031/47, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 056 45 450 na Národním finále
v Hradci Králové v roce 2017

3. ukládá

informovat žadatele, Basketbalový oddíl dívek - minibasketbalu kategorie U12, Basketbal
Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, Chvalkovická 2031/47, 193 00 Praha 9 - Horní
Počernice, IČ: 056 45 450, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí
finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.03.2017

4. ukládá

uzavřít s Basketbalem Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, Chvalkovická 2031/47, 193 00
Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 056 45 450, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši



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

24.000,- Kč na podporu účasti Basketbalového oddílu dívek - minibasketbalu kategori U12 na
Národním finále v Hradci Králové v roce 2017

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 11.04.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0915/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/18/0686/17
ze dne 14.03.2017

Schválení smlouvy o přístupu do registru České kanceláře pojistitelů. -
(2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh smlouvy o přístupu do registru České kanceláře pojistitelů

2. ukládá

zajistit podpis smlouvy a její realizaci

2.1 Zodpovídá: Bohumil Pechr, Termín: 28.03.2017
Vedoucí odboru informatiky

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0904/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/19/0687/17
ze dne 14.03.2017

Uzavření smlouvy na opravy místních komunikací 2017 - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření rámcové smlouvy o dílo na opravy místních komunikací 2017 se společností ASKO
s.r.o

2. ukládá

vedoucímu OMH zajistit podpis smlouvy.

Termín: 31.3.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0902/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/2/0671/17
ze dne 14.03.2017

Žádost Klubu historických vozidel Horní Počernice o.s., o poskytnutí
finančního daru na pořádání akce VETERAN PÁRTY 2017 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru Klubu historických vozidel Horní Počernice o.s., na
pořádání akce VETERAN PÁRTY 2017 ve výši 30.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč na akci VETERAN PÁRTY 2017, která se
uskuteční dne 6. 5. 2017 v areálu Chvalské tvrze

3. ukládá

informovat žadatele, Klub historických vozidel Horní Počernice o.s., o usnesení Rady městské
části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.03.2017

4. ukládá

uzavřít s Klubem historických vozidel Horní Počernice o.s., Vlásenická 993, 193 00 Praha 9,
Horní Počernice, IČO: 22607404, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 11.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0891/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/20/0688/17
ze dne 14.03.2017

Rezignace člena komise výstavby a územního rozvoje a jmenování
nového člena komise výstavby a územního rozvoje - (2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

rezignaci pí Ing. Arch. Barbory Ordáňové na členství v Komisi výstavby a územního rozvoje
ke dni 31. 3. 2017

2. jmenuje

od 1. 4. 2017 novým členem Komise výstavby a územního rozvoje pana Josefa Hampla

3. ukládá

informovat pí Ing. Arch. Barboru Ordáňovou, že RMČ vzala její rezignaci na členství v komisi
na vědomí

3.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 28.03.2017

4. ukládá

informovat p. Josefa Hampla o jeho jmenování členem Komise výstavby a územního rozvoje
ke dni 1. 4. 2017

4.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 31.03.2017



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

provést změnu ve složení členů Komise výstavby a územního rozvoje na webových stránkách
městské části

5.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 31.03.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0932/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/21/0689/17
ze dne 14.03.2017

Návrh nařízení hlavního města Prahy, kterým se vymezují oblasti hl. m.
Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. - (2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh nařízení hlavního města Prahy, kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze
místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými
předpisy.

2. souhlasí

s návrhem nařízení hlavního města Prahy, kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých
lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými
předpisy.

3. ukládá

starostce zaslat stanovisko k návrhu nařízení hlavního města Prahy, kterým se vymezují oblasti
hl. m. Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy.

3.1 Zodpovídá: Dagmar Jeníková, Termín: 15.03.2017
Referent dopravy

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0910/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/22/0719/17
ze dne 14.03.2017

Souhlas s odstraněním stavby a vyjádření k umístění stavby "Prodejna
Penny Horní Počernice" na p.č. 2191/6, 2191/1, 2191/7, 2191/8 a
2191/9. - (2.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s odstraněním stavby ,,Prodejna Penny - Horní Počernice " v rozsahu PD zpracované projekční
kanceláří FABIONN s.r.o., Praha 8 z listopadu 2015

2. podmiňuje

před schválením demolice předložit termín zahájení prací, způsob odvozu a místo skládky

3. schvaluje

- pronájem části pozemku KN parc.č. 2191/1 o celkové výměře cca 735 m2 v k.ú. Horní Počernice, obec
Praha, A + R s.r.o. Radonice na dobu určitou, nepřesahující 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s A + R s.r.o. Radonice

4. souhlasí

- s umístěním stavby ,,Prodejna Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích " , v rozsahu
PD zpracované projekční kanceláří Fabionn s.r.o., Praha 8 z března 2016.

5. podmiňuje

- vybudováním chodníku ze severní strany komunikace Mezilesí v plném rozsahu, tj. počínaje
napojením na pozemek KN parc. 3809 až po napojení na stávající chodník ze západní strany
s tím, že kouladační souhlas na stavbu chodníku musí předcházet kolaudačnímu souhlasu na
stavbu prodejny

- zásobování prodejny masny bude řešeno vyhrazením parkovacího stání na stávajícím
parkovišti, nikoliv vybudováním parkovacího zálivu v ul. Náchodská

- odkoupením části pozemku KN parc. č. 2191/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha, na základě geometrického plánu vyhotoveného na náklady kupujícího, za cenu
dle akt. cenové mapy ve výši 5.260,- Kč/m2 bez DPH.

- vybudováním nového bezpečného přechodu v ulici Mezilesí vč. zpomalovacích prahů a úpravy
napojení na stávající chodníky

- provést úpravu pro umístění pro tříděný odpad mimo vozovku



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

- vybudovat moderní řešení zásobovací rampy např. tubusem pro zajíždění zásobovacích vozů

6. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Penny )

6.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.04.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0929/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/23/0720/17
ze dne 14.03.2017

Vyjádření k umístění stavby "Prodejna potravin Billa" Horní Počernice
na pozemcích p.č. 265/2 a 271/1 v k.ú. Horní Počernice - (2.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené variantní návrhy komunikačního napojení na komunikaci Náchodská

2. ukládá

OKÚ ve spolupráci s Ing. Tomsovou svolat k projednávanému investičnímu záměru výstavby
prodejny Billa veřejné projednání s občany

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 11.04.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0930/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/24/0690/17
ze dne 14.03.2017

Stanovisko k dokumentaci pro územní řízení ke stavbě "RVDSL 1604 A
A CMHP3868 MET" na p.č. 3840 a 3860 v k.ú. Horní Počernice - (2.24)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby optického kabelu v rámci stavby "RVDSL 1604 A A CMHP3868 MET" na p.č. 3840
a 3860 v k.ú. Horní Počernice, dle předložené dokumentace pro územní řízení, vypracované společností
SUP Tel a.s., Plzeň, z října 2016.

2. podmiňuje

- uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí služebnosti inženýrské sítě

- obnovou povrchů dotčených chodníků v celé délce pokládky, v plném rozsahu

- uložení chráničky kabelů pro městskou část

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (Projekting - Kramolná )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 14.04.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0925/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/25/0721/17
ze dne 14.03.2017

Vyjádření k záměru opravy : "D11 v km 0,0 až 8,0, výměna
vozovkových vrstev, včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice,
včetně křižovatkových větví s DO-akt. DSP/PDPS" - (2.25)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené poskytnuté podklady záměru opravy "D11 v km 0,0 až 8,0, výměna vozovkových vrstev,
včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice, včetně křižovatkových větví s DO-akt. DSP/PDPS" ,
vypracovanou společností Pragoprojekt a.s., Ateliér Karlovy Vary ze září 2016

2. požaduje

- zahájit projednávání vybudování protihlukových stěn souběžně s opravou D11

- pokládku "tichého" asfaltu v rozsahu navrženém v EIA již v této stavbě

- do doby zkapacitnění navazujicích komunikací zejména stavby SOKP 510 a stavby SOKP 511
zachovat dopravní režim ve čtyřpruhovém uspořádání

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (D 11 - Pragoprojekt a.s)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.03.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0933/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/26/0674/17
ze dne 14.03.2017

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Mezilesí 2059 a 2060 - výměna vchodových dveří do bytů a
nebytových prostor" - (2.26)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Mezilesí
2059 a 2060 - výměna vchodových dveří do bytů a nebytových prostor"

2. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího
poměru nabídkové ceny a kvality s využitím následujících dílčích hodnotících kritérií:
1) Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) – váha 75 %2) Lhůta realizace zakázky (v
kalendářních dnech) – váha 25 %

3. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Karla Polydorová, radní MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Eva Březinová místostarostka MČ Praha 20,
Mgr. Tomáš Pištěk, právník OKÚ ÚMČ Praha 20,
náhradník - JUDr. Antonín Slezák, právník OKÚ ÚMČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Libor Kuthan, vedoucí oddělení správy majetku OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Josef Hohenberger, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
Zdeněk Trávníček, zástupce veřejnosti,náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka
OHSaI ÚMČ Praha 20

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Mezilesí 2059 a 2060 - výměna
vchodových dveří do bytů a nebytových prostor"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 17.03.2017



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 RMČ výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku "Mezilesí 2059 a 2060 - výměna
vchodových dveří do bytů a nebytových prostor"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 11.04.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Josef Hohenberger, Referent oddělení investic
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0911/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/27/0716/17
ze dne 14.03.2017

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Nucený odtah kouře a tepla z chráněné únikové cesty v objektech
Mezilesí 2059-2060" - (2.27)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Nucený
odtah kouře a tepla z chráněné únikové cesty v objektech Mezilesí 2059-2060"

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Karla Polydorová, radní MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Eva Březinová místostarostka MČ Praha 20,
Mgr. Tomáš Pištěk, právník OKÚ ÚMČ Praha 20,
náhradník - JUDr. Antonín Slezák, právník OKÚ ÚMČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Libor Kuthan, vedoucí oddělení správy majetku OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Josef Hohenberger, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
Bc. Jana Hájková, zástupce veřejnosti,náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka
OHSaI ÚMČ Praha 20

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Nucený odtah kouře a tepla z
chráněné únikové cesty v objektech Mezilesí 2059-2060"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.03.2017



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 RMČ výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku "Nucený odtah kouře a tepla
z chráněné únikové cesty v objektech Mezilesí 2059-2060"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.04.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Josef Hohenberger, Referent oddělení investic
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0924/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/28/0691/17
ze dne 14.03.2017

Návrh na pronájem bytu č. 9 v ulici Mezilesí č.p. 2059 a následné
uvolnění bytu č. 18 v ulici Mezilesí č.p. 2059 v Praze - Horních
Počernicích - (2.28)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s ukončením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9 v ulici Mezilesí č.p. 2059 dohodou ke
dni 31.05.2017;

s ukončením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 18 v ulici Mezilesí č.p. 2059 dohodou ke
dni 31.05.2017;

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9, standard s příslušenstvím, 4. nadzemní
podlaží, typ 3+k.k., celková plocha 55,89 m2 (vč. balkonu a sklep. prostor) v ulici Mezilesí č.p.
2059 s panem XXXXXXXXXX XXXXXXX a paní XXXXXXX XXXXXXXXXXX na dobu neurčitou,
za nájemné ve výši 90,00 Kč/m2/měsíc;

3. ukládá

zajistit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9 v ulici Mezilesí
č.p. 2059 dohodou ke dni 31.05.2017;

zajistit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 18 v ulici Mezilesí
č.p. 2059 dohodopu ke dni 31.05.2017;

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9, standard s příslušenstvím, 4.
nadzemní podlaží, typ 3+k.k., celková plocha 55,89 m2 v ulici Mezilesí č.p. 2059 s panem



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

XXXXXXXXXX XXXXXXX a paní XXXXXXX XXXXXXXXXX, na dobu neurčitou, za nájemné ve
výši 90,00 Kč/m2/měsíc;

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Helena Petrdlíková, Referent oddělení evidence majetku
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0908/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/29/0692/17
ze dne 14.03.2017

Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca 2600
m2, parc. č. 1984 o výměře cca 480 m2 a parc. č. 1991 o výměře cca
2100 m2, vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem pořádání
akce Veterán párty 2017 - (3.01)

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 2100 m2, v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha,  Klubu historických vozidel Horní Počernice z. s. , za účelem pořádání akce "VETERÁN
PÁRTY 2017" dne 6. 5. 2017.
- uzavření smlouvy o výpůjčce s Klubem historických vozidel Horní Počernice, z. s.
- spoluúčast Městské části Praha 20 na pořádání akce "VETERAN PÁRTY 2017" formou použití
znaku MČ Praha 20 na propagačních materiálech, t.j. na letáku, plakátech exponáty výstavy v
areálu Chvalské tvrze "VETERAN PÁRTY 2017" s výhradou autorizace použití znaku MČ Praha
20 na propagačních materiálech
- záměr předávat na výstavě "VETERAN PÁRTY 2017" jako první až třetí cenu pohár s názvem
"Pohár Horních Počernic 2017" v kategorii auto veterán a v kategorii moto veterán, které pořídí
na vlastní náklady městská část- bezplatné zapůjčení technického vybavení v rozsahu: 10 ks
stánků a sudů na odpad s následnou likvidací odpadu

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce oběma zúčastněným stranám k podpisu (Klub historických
vozidel Horní Počernice, z. s. )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2017

3. ukládá

- informovat předsedu Klubu historických vozidel Horní Počernice o stanovisku MČ Praha 20 ve
věci týkající se pořádání akce "VETERAN PÁRTY 2017" dne 6. 5. 2017, spoluúčasti MČ Praha
20 ve schváleném rozsahu, o bezplatném zapůjčení technického vybavení v rozsahu 10 ks
stánků a sudů na odpad s následnou likvidací a dále o nutnosti jednat s Chvalským zámkem
ve věci technického vybavení

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 11.04.2017



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

- zajistit zapůjčení technického vybavení na akci VETERAN PÁRTY 2017 dne  6. 5. 2017 v
rozsahu 10 ks stánků a sudů na odpad s následnou likvidací

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 30.04.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Žáčková Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0914/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/3/0672/17
ze dne 14.03.2017

Žádost o finanční dar na činnost SDČR ZO Senioři Horní Počernice, z.s.
- (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru na činnost SDČR ZO Senioři Horní Počernice, z.s., ve výši
32.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na dofinancování celoroční činnosti Svazu
důchodců ČR ZO Senioři, z.s., Horní Počernice, Praha 9

3. ukládá

informovat žadatele, Svaz důchodců ČR, ZO Senioři, z.s., Horní Počernice, Praha 9, o usnesení
Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.03.2017

4. ukládá

uzavřít se Svazem důchodců ČR, ZO Senioři, z.s., Horní Počernice, Praha 9, smlouvu o
poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 11.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0892/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/30/0693/17
ze dne 14.03.2017

Výpůjčka a pronájem obecních pozemků KN parc. č. 785/3 a KN parc.
č. 785/4 , vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku části  pozemku KN parc. č. 785/3 o výměře cca 2470 m2 a  pozemku KN parc. č.

785/4 o výměře 4627 m2, vše v k. ú. Horní Počernice,  obec Praha,  Domu dětí a mládeže,  za
účelem pořádání " Dne dětí " na dobu určitou  3. 6. 2017

-  pronájem části  pozemku KN parc. č 785/3 o výměře cca 35 m2 k. ú. Horní Počernice, obec
Praha na dobu určitou, 3. 6. 2017,  za nájemné ve výši 1.000 Kč/předmět pronájmu,  paní
Marii Beckové,  za účelem umístění stánku s občerstvením
- uzavření smlouvy o výpůjčce  s Domem dětí a mládeže, příspěvkovou organizací, Ratibořická
1899, Praha - Horní Počernice,
- uzavření nájemní smlouvy s paní Marií Beckovou

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce oběma zúčastněným stranám k podpisu (Dům dětí a mládeže -
Horní Počernice)- předložit nájemní smlouvu oběma zúčastněným stranám k podpisu (pí Marie
Becková - Den dětí)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Žáčková Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0916/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/31/0694/17
ze dne 14.03.2017

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 100
m2 u koupaliště v k.ú. Horní Počernice - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku KN  parc. č. 4320/1  o  výměře cca 100 m2 
  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na dobu určitou,  od 1. 6. 2017 do 31. 8. 2017,  XXXX
XXXX XXXXXXXXX,  za účelem provozování stánku občerstvením,  za nájemné ve výši 85 Kč/

m2/měsíc, tj. 8.500 Kč/předmět pronájmu/měsíc, na úřední desce MČ Praha 20

2. ukládá

- zveřejněnit záměr  pronájmu části pozemku KN  parc. č. 4320/1  o  výměře cca 100 m2 
  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na dobu určitou,  od 1. 6. 2017 do 31. 8. 2017,  XXXX
XXXX XXXXXXXXX,  za účelem provozování stánku občerstvením,  za nájemné ve výši 85 Kč/

m2/měsíc, tj. 8.500 Kč/předmět pronájmu/měsíc, na úřední desce MČ Praha 20

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Žáčková Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0920/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/32/0695/17
ze dne 14.03.2017

Pronájem pozemků KN parc.č. 785/3 o výměře 2505 m2 a KN parc. č.
785/4 o výměře 4627 m2, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem pozemků KN parc. č. 785/3 o výměře 2505 m2 a KN parc. č. 785/4 o výměře

4627 m2 vše  v k.ú. Horní Počernice, obec Praha na dobu určitou,  od  25. 9. 2017 do 2. 10.
2017,  XXXX XXXXX XXXXXXXXX za cenu 8.000,- Kč za dobu a  předmět pronájmu, za účelem
pořádání Svatováclavské pouti.
- uzavření nájemní smlouvy s XXXXX XXXXXX XXXXXXXX.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu (Svatováclavská pouť - pan
Karel Helfer).

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Žáčková Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0919/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/33/0696/17
ze dne 14.03.2017

Pronájem částí pozemků KN parc. č. 1204/33 o výměře 24 m2 a KN
parc. č. 3886 o výměře cca 15 m2 v ulici Chodovická v k.ú. Horní
Počernice - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem částí pozemků KN  parc. č. 1204/33  o  výměře cca 24 m2 a  parc. č. 3886 o

výměře cca 15 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  na dobu určitou od 1. 4. 2017

do 30. 9. 2017, za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 3.315 Kč/předmět pronájmu/měsíc,
společnosti TRANS EXIM, spol. s r. o., za účelem provozování venkovní zahrádky sloužící pro
provozovnu "Pivnice Na Kopečku",
- uzavření nájemní smlouvy se společností TRANS EXIM, spol. s r. o.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu (TRANS EXIM, spol. s r. o.)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.03.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Žáčková Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0917/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/34/0717/17
ze dne 14.03.2017

Výpověď nájemní smlouvy č. S/120/16/0067 uzavřené se společností
ANDYTRANS, s. r. o. - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpověď nájemní smlouvy č. S/120/16/0067 uzavřené se společností ANDYTRANS, s. r. o.

2. ukládá

- zaslat výpověď nájemní smlouvy č. S/120/16/0067 společnosti ANDYTRANS, s. r. o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.03.2017

3. ukládá

- zajistit zrušení sídla společnosti ANDYTRANS, s. r. o. na adrese Mezilesí 2060, 193 00 Praha
9 - Horní Počernice

- vymáhat dlužnou částku za opakované nezaplacení nájemného a služeb

3.1 Zodpovídá: Oddělení právní Termín: 31.05.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Žáčková Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0923/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/35/0710/17
ze dne 14.03.2017

Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. S/120/15/0019 s
Mateřskou školou a Základní školou, Praha 9, Bártlova 83 - (3.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. S/120/15/0019 s Mateřskou školou a Základní
školou, Praha 9, Bártlova 83

2. ukládá

- předložit dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. S/120/15/0019 oběma smluvním stranám k
podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.03.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Žáčková Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0921/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/37/0697/17
ze dne 14.03.2017

Záměr prodeje hřbitovního zařízení č.107 na hřbitově Horní Počernice -
(7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

záměr prodeje hřbitovního zařízení pod poř. číslem hrobu 107 na hřbitově Horní Počernice v
Praze - Horních Počernicích za prodejní cenu 500,- Kč prvnímu zájemci, který bude mít zájem,
s podmínkou, že nový nájemce provede vyčištění hrobu na vlastní náklady

2. ukládá

zveřejnit záměr o prodeji hřbitovního zařízení pod poř. číslem hrobu 107 na úřední desce a
ve zpravodaji MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 14.04.2017

3. ukládá

zveřejnit záměr o prodeji hřbitovního zařízení pod poř. číslem hrobu 107 na informační desce
veřejného  pohřebiště Chvaly a Horní Počernice

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 14.04.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0886/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/38/0698/17
ze dne 14.03.2017

Zhodnocení volných finančních prostředků - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

nabídku z České Spořitelny a Komerční banky ohledně zhodnocení volných finančních
prostředků MČ Praha 20

2. schvaluje

uzavřít u KB garantovaný vklad na 6M dle nabídky

3. ukládá

zřídit u KB garantovaný vklad na 6M

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková,
Vedoucí ekonomického odboru

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0888/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/39/0699/17
ze dne 14.03.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ č. 1 -
úprava závazných ukazatelů ve schváleném rozpočtu - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 1 - úprava závazných ukazatelů ve schváleném rozpočtu

2. ukládá

provést rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ č. 1 - úprava
závazných ukazatelů ve schváleném rozpočtu

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.03.2017

3. ukládá

předložit pro informaci na ZMČrozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ
č. 1 - úprava závazných ukazatelů ve schváleném rozpočtu

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0889/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/4/0673/17
ze dne 14.03.2017

Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská
823, o souhlas se zřízením přípravné třídy, s účinností od 1.9.2017. -
(2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o souhlas se zřízením
přípravné třídy základní školy v budově Stoliňská 2440, s účinností od 1.9.2017.

2. souhlasí

se zřízením přípravné třídy základní školy v souladu s § 47, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů v Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823 (v
budově školy Stoliňská 2440), s účinností od 1.9.2017.

3. ukládá

informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci udělení souhlasu se zřízením přípravné třídy základní školy v budově
Stoliňská 2440, s účinností od 1.9.2017.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 27.03.2017



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

podat žádost na MHMP ve věci souhlasu se zřízením přípravné třídy v Základní škole, Praha 9
– Horní Počernice, Stoliňská 823 (v budově školy Stoliňská 2440), s účinností od 1.9.2017.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.04.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0909/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/40/0700/17
ze dne 14.03.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 2 - investiční akce
MŠ Chodovická, přesun do rezervy z běžných výdajů OISD - (7.04)

Rada městské části Praha 20

související RMC/80/1/0656/17
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 2 - investiční akce MŠ Chodovická, přesun do rezervy z
běžných výdajů OISD

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění
č usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 2 - investiční akce MŠ Chodovická, přesun do rezervy z
běžných výdajů OISD pro informaci

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0922/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/41/0701/17
ze dne 14.03.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 3 - poskytnutí
neinvestiční účelové dotace ze SR z ÚP na výkon pěstounské péče -
(7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 3 - poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze SR z ÚP na výkon
pěstounské péče

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění
č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 3 - poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze SR z ÚP na
výkon pěstounské péče pro informaci

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0927/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/42/0702/17
ze dne 14.03.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 4 - poskytnutí
neinvestiční účelové dotace ze SR z ÚP OP zaměstnanost - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 4 - poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze SR z ÚP OP
zaměstnanost

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění
č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 4 - poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze SR z ÚP OP
zaměstnanost pro informaci

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0928/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/43/0703/17
ze dne 14.03.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 5 - přidělení
grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2017 (DDM) -
(7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.  5 - přidělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže
na rok 2017 (DDM)

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění
č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.  5 - přidělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže
na rok 2017 (DDM) pro informaci

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0934/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/44/0704/17
ze dne 14.03.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 6 - účelová
neinvestiční dotace pro MVK - (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.  6 - účelová neinvestiční dotace pro MVK)

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění
č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.  6 - účelová neinvestiční dotace pro MVK pro informaci

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0935/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/45/0705/17
ze dne 14.03.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 7 - účelová
neinvestiční dotace ze SR z MPSV na podporu poskytování sociálních
služeb na území hl. m. Prahy - (7.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 7 - účelová neinvestiční dotace ze SR z MPSV na podporu
poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy)

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění
č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.  7 - účelová neinvestiční dotace ze SR z MPSV na podporu
poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy) pro informaci

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0937/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/46/0706/17
ze dne 14.03.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 8 - účelová
neinvestiční dotace z rozpočtu MHMP na podporu registrovaných
sociálních služeb poskytovaným občanům hl. m. Prahy - (7.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 8 - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MHMP na podporu
registrovaných sociálních služeb poskytovaným občanům hl. m. Prahy

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění
č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.  8 - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MHMP na podporu
registrovaných sociálních služeb poskytovaným občanům hl. m. Prahy pro informaci

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0939/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/47/0707/17
ze dne 14.03.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 9 - účelová
neinvestiční dotace z rozpočtu MHMP určená pro ZŠ Ratibořická, na
realizaci pilotního projektu Systémová podpora výuky českého jazyka
jako cizího jazyka - (7.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 9 - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MHMP určená pro
ZŠ Ratibořická, na realizaci pilotního projektu Systémová podpora výuky českého jazyka jako
cizího jazyka

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění
č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.  9 - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MHMP určená
pro ZŠ Ratibořická, na realizaci pilotního projektu Systémová podpora výuky českého jazyka
jako cizího jazyka pro informaci

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0940/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/48/0708/17
ze dne 14.03.2017

Schválení odpisových plánů na rok 2017 pro příspěvkové organizace -
(7.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2017:

Odpisový plán na rok 2017 – PO Chvalský zámek

Celková výše odpisů na rok 2017 – 443.201,07 Kč

Odpisový plán na rok 2017 – PO FZŠ Chodovická

Celková výše odpisů na rok 2017 – 179.522,00 Kč

Odpisový plán na rok 2017 – MŠ Chodovická

Celková výše odpisů na rok 2017 – 209.627,00 Kč

Odpisový plán na rok 2017 – PO MŠ U Rybníčku

Celková výše odpisů na rok 2017 – 248.661,00 Kč

Odpisový plán na rok 2017 – PO ZŠ Stoliňská

Celková výše odpisů na rok 2017 – 142.997,00 Kč

Odpisový plán na rok 2017 – PO KC Horní Počernice

Celková výše odpisů na rok 2017 – 37.792,00 Kč

Odpisový plán na rok 2017 – PO ZŠ a MŠ Spojenců

Celková výše odpisů na rok 2017 – 111.167,00 Kč

Odpisový plán na rok 2017 – PO ZŠ Ratibořická

Celková výše odpisů na rok 2017 – 273.831,00 Kč

Odpisový plán na rok 2017 – PO Místní veřejná knihovna

Celková výše odpisů na rok 2017 – 7.424,00 Kč

Příspěvková organizace DDM nemá žádný odepisovaný majetek ve své evidenci a
jejich odpisový plán je ve výši 0,- Kč.



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

OE písemně informovat příspěvkové organizace o schválení odpisových plánů na rok 2017.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.03.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Petra Horáková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0899/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/49/0709/17
ze dne 14.03.2017

Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. 7720764038 ze dne 24. 6. 2013 -
(7.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 12 k pojistné smlouvě č. 7720764038 ze dne 24. 6. 2013

2. ukládá

uzavřít s Kooperativa Vienna Insurance Group dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. 7720764038

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.03.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0918/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/5/0675/17
ze dne 14.03.2017

Žádost o poskytnutí finančního daru pro husitskou diakonii Divizna
na vybavení přístavby klubovny pro děti zdravé a děti se zdravotním
postižením - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru husitské diakonii Divizna, Náchodská 382, Horní Počernice
ve výši 30.000,- Kč na vybavení přístavby klubovny pro klub volnočasových aktivit dětí
zdravých a dětí se zdravotním postižením

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč za účelem vybavení přístavby klubu
volnočasových aktivit dětí zdravých a dětí se zdravotním postižením s možností čerpání slevy
u firmy XXXLutz

3. ukládá

informovat žadatele, husitskou diakonii Divizna, Náchodská 382, Horní Počernice, o usnesení
Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru na vybavení přístavby
klubovny pro děti zdravé a děti se zdravotním postižením

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.03.2017



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

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč s husitskou diakonií Divizna,
Náchodská 382, Horní Počernice

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 11.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0897/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/50/0711/17
ze dne 14.03.2017

Zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 - (7.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložený zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 za období od 1.8.2016
do 30. 11. 2016

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0913/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/51/0712/17
ze dne 14.03.2017

Informace - Hospodaření MČ Praha 20 k 31. 12. 2016 - (7.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené informace o hospodaření MČ Praha 20 k 31. 12. 2016

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0912/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/52/0713/17
ze dne 14.03.2017

Ekonomické informace k datu 10.03.2017 - (7.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 10.03.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0936/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/53/0718/17
ze dne 14.03.2017

Informace o zpracování due diligence obchodní společnosti
Sportcentrum Horní Počernice, s.r.o. a obchodní společnosti SC
Xaverov Horní Počernice a.s. - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené due diligence obchodní společnosti Sportcentrum Horní Počernice, s.r.o. a obchodní
společnosti SC Xaverov Horní Počernice a.s.

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0941/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/54/0714/17
ze dne 14.03.2017

Žádost o finanční dar na provoz Týdenního stacionáře Handicap
centrum Srdce, o.p.s. ve výši 20.000,- Kč - (9.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru na provoz Týdenního stacionáře Handicap centrum Srdce,
o.p.s., ve výši 20.000,- Kč k úhradě části nákladů spojených s umístěním občanky Prahy 20

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na úhradu části nákladů spojených s umístěním
občanky Prahy 20 v Týdenním stacionáři Handicap centrum Srdce, o.p.s., v Chotěšicích

3. ukládá

informovat žadatele, Handicap centrum Srdce, o.p.s., Ostende 88, 290 01 Poděbrady, o
usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.03.2017



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

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na úhradu části nákladů
spojených s umístěním občanky Prahy 20 v Týdenním stacionáři Handicap centrum Srdce, o.p.,
v Chotěšicích s Handicap centrem Srdce, o.p.s., Ostende 88, 290 01 Poděbrady, IČ: 275 76 612

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 18.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0943/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/55/0715/17
ze dne 14.03.2017

Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice v budově
Náchodská 754 - (9.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podklady nutné k přípravě Smlouvy o financování a způsob jejich předložení k realizaci projektu
"Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice"

2. schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci s:

• Svazem důchodců ČR, ZO Senioři, z.s., Horní Počernice, Praha 9
• Svazem tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Horní Počernice
• Husitskou diakonií Divizna, Náchodská 171/382, Praha 9 - Horní Počernice
• Svazem postižených civilizačními chorobami, z.s., základní organizace Praha 20, Horní

Počernice
• Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s.
• Základní organizací Českého svazu zahrádkářů, osada Chvalka Horní Počernice
• spolkem Molechet
• spolkem eLnadruhou, Podůlší 2048, Praha 9 - Horní Počernice
• Křesťanským dorostem v Horních Počernicích, Ve Žlíbku 168/8, Praha 9 - Horní Počernice
• Hasičským sborem Chvaly



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

uzavřít smlouvy o spolupráci se spolky, které budou využívat budovu Náchodská 754

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0945/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/6/0676/17
ze dne 14.03.2017

Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily o poskytnutí
finančního daru na částečné pokrytí nákladů na pořádání 4. ročníku
Hudebního festivalu u sv. Ludmily v Praze na Chvalech - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily o poskytnutí finančního daru ve výši
40.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na pořádání 4. ročníku Hudebního festivalu u sv.
Ludmily v Praze na Chvalech

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na pořádání 4.
ročníku Hudebního festivalu u sv. Ludmily v Praze na Chvalech Římskokatolické farnosti u
kostela sv. Ludmily a použití znaku městské části na propagačních materiálech festivalu

3. ukládá

informovat žadatele, Římskokatolickou farnost u kostela sv. Ludmily, o usnesení Rady městské
části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru a použití znaku na propagačních materiálech
festivalu

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.03.2017



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

uzavřít s Římskokatolickou farností u kostela sv. Ludmily, Na Chvalské tvrzi 860/1, 193 00
Praha 9 - Horní Počernice, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 25.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0903/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/7/0677/17
ze dne 14.03.2017

Žádost o finanční dar na činnost Svazu tělesně postižených v ČR z.s.,
místní organizace Horní Počernice - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru na činnost STP v ČR z.s., místní organizace Horní
Počernice, ve výši 25.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na dofinancování celoroční činnosti Svazu
tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Horní Počernice

3. ukládá

informovat žadatele, Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Horní
Počernice, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.03.2017

4. ukládá

uzavřít se Svazem tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Horní
Počernice, IČ: 750 96 692, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 04.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0894/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/8/0678/17
ze dne 14.03.2017

Žádost Spolku přátel Gymnázia o finanční dar na úhradu nákladů na
pořádání maturitního a imatrikulačního plesu Gymnázia, Praha 9,
Chodovická 2250 - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Spolku přátel Gymnázia o poskytnutí finančního daru na úhradu nákladů na pořádání
maturitního a imatrikulačního plesu Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč Spolku přátel Gymnázia na úhradu nákladů na
pořádání maturitního a imatrikulačního plesu Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250

3. ukládá

informovat žadatele, Spolek přátel Gymnázia, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci
poskytnutí finančního daru na úhradu nákladů na pořádání maturitního a imatrikulačního plesu
Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.03.2017



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

uzavřít se Spolkem přátel Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250, IČ: 68406525, smlouvu o
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 04.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0893/2017



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

82. schůze

číslo RMC/82/9/0679/17
ze dne 14.03.2017

Žádost o spolupořadatelství XII. ročníku festivalu studentských
orchestrů "Hudební odpoledne 2017" a poskytnutí finančního daru na
akci - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost p. Libora Zíky, ředitele ZUŠ, Praha 9, Ratibořická 30 o spoluúčast městské části na akci
"Hudební odpoledne 2017", a to:

• udělení záštity paní starostky Hany Moravcové
• finanční dar ve výši 29.100,- Kč
• použití znaku MČ Praha 20 na všech propagačních materiálech
• výpůjčku areálu Chvalské tvrze pro konání festivalu
• výpůjčku sudů na odpad v době konání akce

2. schvaluje

• konání veřejné akce "Hudební odpoledne 2017", XII. ročník festivalu studentských
orchestrů

• zápůjčku areálu Chvalské tvrze v sobotu dne 20. 5. 2017 od 15:00 hod do cca 20:00 hod
(příprava ozvučení od 10:00 hod) Základní umělecké škole, Praha 9, Ratibořická 1899/30
na venkovním podiu

• použití znaku Městské části Praha 20 na všech propagačních materiálech XII. ročníku
festivalu studentských orchestrů "Hudební odpoledne 2017"

• poskytnutí finančního daru ve výši 25.100,- Kč na úhradu nákladů na pronájem podia,
divadla, propagace a dofinancování nákladů na festivalový katalog a úhrady ubytování

• zapůjčení 2 ks sudů na odpad do areálu Chvalské tvrze
• výpůjčku 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 2100 m2, v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, Základní umělecké škole, Praha 9, Ratibořická 1899/30, za účelem
pořádání akce "Hudební odpoledne 2017" dne 20. 5. 2017

• uzavření smlouvy o výpůjčce 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 2100
m2, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, Základní umělecké škole, Praha 9, Ratibořická
1899/30, za účelem pořádání akce "Hudební odpoledne 2017" dne 20. 5. 2017

3. ukládá

informovat ředitele Základní umělecké školy o usnesení Rady m. č. Praha 20 ve věci konání
akce "Hudební odpoledne 2017", XII. ročníku festivalu studentských orchestrů, použití znaku



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

městské části, záštitě paní místostarostky Mgr. Evy Březinové nad akcí a dále o nutnosti jednat
o výpůjčce 40 židlí, 10 ks lavic a stolů s Chvalským zámkem.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.03.2017

4. ukládá

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru se Základní uměleckou školou, Praha 9,
Ratibořická 1899/30, ve výši 25.100,- Kč

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 11.04.2017

5. ukládá

uzavřít smlouvu o výpůjčce 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 2100 m2, v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, se Základní uměleckou školou, Praha 9, Ratibořická 1899/30, za
účelem pořádání akce "Hudební odpoledne 2017" dne 20. 5. 2017

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 01.05.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0895/2017


