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USNESENÍ
 

Zastupitelstvo městské
části Praha 20

18. jednání datum konání:
27.02.2017

 
čís. ZMC/18/1/0018/17 - ZMC/18/9/0026/17

 
 
 
 
 



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/1/0018/17
ze dne 27.02.2017

Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2017 - (2.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

související RMC/78/24/0621/17
 

1. schvaluje

rozpočet MČ Praha 20 na rok 2017 :

• příloha č. 1 - návrh rozpočtu (závazné ukazatele) 2017
• příloha č. 2 - zmocnění RMČ k provádění rozpočtových opatření
• příloha č. 3 - střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2022
• příloha č. 4 - plán zdaňované/ hospodářské činnosti na rok 2017
• celkový počet zaměstnanců 125

2. bere na vědomí

rozpočet byl vyvěšen na úřední desku dne 31. 1. 2017, finanční výbor projednal návrh rozpočtu
na jednání dne 20. 2. 2017



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

schvalovat rozpočtová opatření týkající se rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2017 na základě
zmocnění, takto schválená rozpočtová opatření předložit na ZMČ Praha 20 pro informaci

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 31.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0785/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/10/0027/17
ze dne 27.02.2017

Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2197/2 v k. ú. Horní Počernice -
(4.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- bezúplatné nabytí pozemku KN  parc. č. 2197/2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob
využití - ostatní komunikace o výměře 5 m2 vzniklého oddělením z pozemku KN  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.
- uzavření darovací smlouvy s XXXX XXXX XXXXX XXXX

2. ukládá

zajistit uzavření darovací smlouvy s XXXX XXXX XXXXX XXXX

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 01.04.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0858/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/11/0028/17
ze dne 27.02.2017

Záměr svěření pozemku KN parc. č. 575/3, KN parc. č. 864/3, KN
parc. č. 3552/1, KN parc. č. 4279/57, KN parc. č. 4279/58, KN parc. č.
4279/60, KN parc.č. 4345/4, KN parc. č. 4345/7, KN parc. č. 4377/12,
KN parc. č. 4380/7, KN parc. č. 4449/46, KN parc. č. 4449/47, KN
parc. č. 4455/49, KN parc č. 4455/51, KN parc. č. 4455/52, KN parc.
č. 4455/53 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha do správy MČ Praha
20 - (4.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

související RMC/79/15/0634/17
 

1. souhlasí

se záměrem svěření pozemku KN parc. č. 575/3 o výměře 1401 m2, druh pozemku orná půda,

KN parc. č. 864/3 o výměře 197 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní

komunikace, KN parc. č. 3552/1 o výměře 373 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob

využití – silnice, KN parc. č. 4279/57 o výměře 146 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob

využití – ostatní komunikace, KN parc. č. 4279/58 o výměře 119 m2, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – ostatní komunikace, KN parc. č. 4279/60 o výměře 130 m2, druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, KN parc.č. 4345/4 o výměře

405 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace,  KN parc. č.

4345/7 o výměře 337 m2, druh pozemku – orná půda, KN parc. č. 4377/12 o výměře 334 m2,

druh pozemku – orná půda, KN parc. č. 4380/7 o výměře 591 m2, druh pozemku – ostatní

plocha, způsob využití – ostatní komunikace, KN parc. č. 4449/46 o výměře 213 m2, druh
pozemku – ostatní plocha, využití pozemku – ostatní komunikace,  KN parc. č. 4449/47 o

výměře 350 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace,  KN

parc. č. 4455/49 o výměře 478 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní

komunikace, KN parc č. 4455/51 o výměře 574 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob

využití – ostatní komunikace, KN parc. č. 4455/52 o výměře 131 m2, druh pozemku – ostatní

plocha, způsob využití – ostatní komunikace, KN parc. č. 4455/53 o výměře 20 m2, druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha 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.

2. ukládá

 podat žádost o svěření pozemků KN parc. č. 575/3 o výměře 1401 m2, druh pozemku orná

půda, KN parc. č. 864/3 o výměře 197 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –

ostatní komunikace, KN parc. č. 3552/1 o výměře 373 m2, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – silnice, KN parc. č. 4279/57 o výměře 146 m2, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace, KN parc. č. 4279/58 o výměře 119 m2, druh pozemku -

ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, KN parc. č. 4279/60 o výměře 130 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, KN parc.č. 4345/4 o

výměře 405 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace,  KN

parc. č. 4345/7 o výměře 337 m2, druh pozemku – orná půda, KN parc. č. 4377/12 o výměře

334 m2, druh pozemku – orná půda, KN parc. č. 4380/7 o výměře 591 m2, druh pozemku –

ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, KN parc. č. 4449/46 o výměře 213 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, využití pozemku – ostatní komunikace,  KN parc. č. 4449/47

o výměře 350 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace,  KN

parc. č. 4455/49 o výměře 478 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní

komunikace, KN parc č. 4455/51 o výměře 574 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob

využití – ostatní komunikace, KN parc. č. 4455/52 o výměře 131 m2, druh pozemku – ostatní

plocha, způsob využití – ostatní komunikace, KN parc. č. 4455/53 o výměře 20 m2, druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha do správy MČ Praha 20, na odbor evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 03.04.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0852/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/13/0029/17
ze dne 27.02.2017

Prodej pozemku parc. č. 1330/15 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
společnosti Oční klinika Horní Počernice, s. r. o. - (4.08)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

prodej pozemku KN parc. č. 1330/15, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře
12 m2, vzniklý oddělením z pozemku KN parc. č. 1330/1, druh pozemku - ostatní plocha, druh pozemku
- jiná plocha o výměře 3382 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na základě geometrického plánu č.
5202-2/2017, společnosti Oční klinika Horní Počernice, s. r. o. , za kupní cenu ve výši 5.800,- Kč/m2 bez
DPH.

2. schvaluje

uzavření kupní smlouvy se společností Oční klinika Horní Počernice, s. r. o.

3. ukládá

zajistit uzavření kupní smlouvy se společností Oční klinika Horní Počernice, s. r. o.

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 28.03.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 7 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0861/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/14/0030/17
ze dne 27.02.2017

Prodej pozemku parc. č. 4258/8 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha -
(4.09)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

prodej pozemku KN parc. č. 4258/8, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití pozemku - jiná plocha o
výměře 3 m2, vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 4258/4, druh pozemku - ostatní plocha, způsob
využití - ostatní komunikace o výměře 794 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha dle GP č. 5163-513/2016,
XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 5.690,- Kč/m2 bez DPH

2. schvaluje

uzavření kupní smlouvy s XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX

3. ukládá

zajistit uzavření kupní smlouvy s XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 14.04.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 1, Zdržel se: 1 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0860/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/16/0031/17
ze dne 27.02.2017

Rozpočtové opatření schvalované ZMČ Praha 20 na rok 2017 č. 1 –
uvolnění finančních prostředků na provozování sběrného dvora v ulici
Chvalkovická - (5.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření  ZMČ Praha 20 na rok 2017 č. 1 – uvolnění finančních prostředků na
provozování sběrného dvora v ulici Chvalkovická ve výši 4.900.000 Kč

2. ukládá

provést rozpočtové opatření schvalované ZMČ Praha 20 na rok 2017 č. 1 – uvolnění finančních
prostředků na provozování sběrného dvora v ulici Chvalkovická

2.1 Zodpovídá: Městská část Praha 20 Termín: 10.03.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, 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/0854/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/17/0032/17
ze dne 27.02.2017

Informace ZMČ o schválených rozpočtových opatření za období od
20.12.2016 do 10. 1. 2017, čísla rozpočtových opatření č. 97 - 106 na
základě zmocnění uděleného ZMČ - (5.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

související RMC/77/17/0593/17
související RMC/76/7/0585/16
související RMC/76/6/0584/16
související RMC/76/5/0583/16
související RMC/76/4/0582/16
související RMC/76/3/0581/16
související RMC/75/26/0570/16
související RMC/75/27/0571/16
související RMC/75/25/0569/16
související RMC/75/24/0568/16
 

1. bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 97 - 106, která byla schválena RMČ Praha 20 na základě jí uděleného
zmocnění č. usnesení 11/2.1/16

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0853/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/18/0033/17
ze dne 27.02.2017

Ekonomické informace k datu 16.02.2017 - (5.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 16.02.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0864/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/19/0034/17
ze dne 27.02.2017

Zpráva o činnosti RMČ Praha 20 - (6.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti RMČ Praha 20 za uplynulé období

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0816/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/2/0019/17
ze dne 27.02.2017

Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům
Zastupitelstva MČ Praha 20, kteří nejsou pro výkon své funkce
dlouhodobě uvolněni - (3.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Zásady řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněného člena ZMČ Praha 20 a stanovení paušální částky pro poskytnutí náhrady výdělku
prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce v kalendářním roce 2017 od 1. 3. 2017
do konce volebního období

2. stanovuje

Podle ustanovení § 52 odst.4, § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.,v platném znění, pro
rok 2017 a do konce volebního období 2014-18  částku 300 Kč/hod jako náhradu výdělku
prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva
městské části Praha 20. Rozsah doby potřebné k výkonu funkce v délce maximálně 40 hod/
měsíčně.

3. ukládá

zabezpečovat vyplacení náhrady výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části
Praha 20, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru



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

3.1 Zodpovídá: Ing. Helena Váňová, Termín: 01.03.2017
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Helena Váňová, Tajemník
předkládá: Ing. Helena Váňová, Tajemník
bod jednání: BJ/0844/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/20/0035/17
ze dne 27.02.2017

Informace o plnění Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 za
rok 2016 a plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 pro rok 2017 -
(8.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o plnění Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 za rok 2016 a Plán zlepšování
procesu místní Agendy 21 pro rok 2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Referent
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0822/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/21/0036/17
ze dne 27.02.2017

Informace o poskytování účelové neinvestiční dotace(příspěvku) z
rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ
Horní Počernice a MA21 pro rok 2017 - (8.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Informaci o poskytování účelové neinvestiční dotace(příspěvku) z rozpočtu MČ na podporu
aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Referent
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0824/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/22/0037/17
ze dne 27.02.2017

Informace o změně termínu zasedání ZMČ Praha 20 - (8.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o změně termínu zasedání zastupitelstva v měsíci červnu na 26.6.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0866/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/23/0038/17
ze dne 27.02.2017

Zpráva o výsledné činnosti Obvodního ředitelství Městské policie Praha
14 za rok 2016 - (8.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

zprávu o výsledné činnosti Obvodního ředitelství Městské policie Praha 14 za rok 2016

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0817/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/24/0039/17
ze dne 27.02.2017

Zpráva o vyhodnocení výsledné činnosti Místního oddělení Policie
České republiky v Horních Počernicích za rok 2016 - (8.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

zprávu o vyhodnocení výsledné činnosti Místního oddělení Policie České republiky v Horních Počernicích
za rok 2016

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0815/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/26/0040/17
ze dne 27.02.2017

Zpráva o činnosti Výboru pro partnerství - (8.07)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou Závěrečnou zprávu o činnosti Výbor pro partnerství za rok 2016

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Dana Mojžíšová, Člen zastupitelstva
zpracoval: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
bod jednání: BJ/0850/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/27/0041/17
ze dne 27.02.2017

Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 20 za rok
2016 a plán činností na rok 2017 - (8.08)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

zprávu o činnosti Finančního výboru za rok 2016 a plán činností na rok 2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Člen zastupitelstva
bod jednání: BJ/0872/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/3/0020/17
ze dne 27.02.2017

Návrh k odměnám neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 20 -
(3.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. stanovuje

ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a
nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů, neuvolněným členům zastupitelstva m. č. Praha 20 měsíční odměnu
stanovenou usnesením Zastupitelstva m. č. Praha 20 ze dne 27. 2. 2017 s účinností od 1.
3. 2017 ve výši :

místostarosta                                                                   35.558,-Kč

člen rady                                                                            2.606,-Kč         

předseda výboru zastupitelstva, komise rady                   2.228,-Kč

člen výboru nebo komise                                                   1.840,-Kč

člen zastupitelstva                                                                909,-Kč

2. ukládá

zajistit realizaci tohoto usnesení

2.1 Zodpovídá: Ing. Helena Váňová,
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 5 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Helena Váňová, Tajemník
předkládá: Ing. Helena Váňová, Tajemník
bod jednání: BJ/0847/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/4/0021/17
ze dne 27.02.2017

Návrh na projednání Pravidel pro předkladatele projektů v rámci
participativního rozpočtování ve Zdravé MČ Praha 20 realizovaného
pod názvem - INVESTICE NA PŘÁNÍ - (3.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Pravidla pro předkladatele projektů v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé MČ Praha
20 realizovaného pod názvem - Investice na přání včetně příloh.

2. ukládá

realizaci participativního rozpočtování  ve Zdravé MČ Praha 20 realizované pod názvem -
Investice na přání

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 31.12.2017
Starostka

3. ukládá

organizační zajištění, kontrolu a vyhodnocení Participativního rozpočtování pod názvem
Investice na přání

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Referent
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0825/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/5/0022/17
ze dne 27.02.2017

Projednávání územně plánovací dokumentace v Zastupitelstvu MČ
Praha 20 - (3.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

postup projednávání územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy a její změny v
ZMČ Praha 20

2. ukládá

RMČ Praha 20

a) předkládat ZMČ Praha 20 k vyjádření všechny podněty na změnu územně plánovací
dokumentace hlavního města Prahy, které mají být prostřednictvím městské části předány
pořizovateli územně plánovací dokumentace, spolu se svým stanoviskem k navrhované změně

b) zajistit zasílání informací emailem všem zastupitelům ohledně návrhu zadání územního
plánu nebo jeho změny, konání společného jednání a veřejného projednání o návrhu územně
plánovací dokumentace hlavního města Prahy nebo její změny, která se přímo dotýká území
MČ Praha 20, a to nejpozději 10 dnů od doručení návrhu zadání MČ Praha 20, pět dnů předem
v případě společného jednání a 15 dnů předem v případě veřejného projednání

c) předkládat ZMČ Praha 20 pro informaci obsah pořizované územně plánovací dokumentace
hlavního města Prahy nebo její změny, která se podle usnesení RMČ Praha 20 dotýká území
MČ Praha 20 pozitivně nebo neutrálně, a to nejpozději na nejbližším řádném jednání ZMČ
Praha 20 následujícím po doručení návrhu zadání městské části Praha 20 a po společném
jednání o návrhu

d) předkládat ZMČ Praha 20 návrh připomínek k pořizované územně plánovací dokumentaci
hlavního města Prahy nebo její změny, která se podle usnesení RMČ Praha 20 dotýká území
MČ Praha 20 negativně, a to

    a. nejpozději do 21 dnů od doručení návrhu zadání změny a

    b. nejpozději do 21 dnů ode dne společného jednání

e) uplatnit připomínky schválené ZMČ Praha 20 k návrhu zadání a pro fázi společného jednání o
návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy a dále sledovat a vyhodnocovat,
zda těmto připomínkám bylo v této fázi ze strany pořizovatele územně plánovací dokumentace
vyhověno nebo zda nedošlo v návrhu územně plánovací dokumentace na základě společného
jednání k takové úpravě, která by se negativně dotkla území MČ Praha 20. Pokud ano, RMČ
o tom podá ZMČ Praha 20 informaci.



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

f) uplatnit připomínky schválené ZMČ Praha 20 pro fázi společného jednání o návrhu územně
plánovací dokumentace hlavního města Prahy také ve fázi veřejného projednání návrhu, a
to v tom případě, že těmto připomínkám nebylo ze strany pořizovatele územně plánovací
dokumentace vyhověno a ZMČ Praha 20 neschválilo pro fázi veřejného projednání návrhu
připomínky nové

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0865/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/6/0023/17
ze dne 27.02.2017

Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům KN parc. č.
1853/1, KN parc. č. 1857/1 a KN parc. 1857/2 včetně stavby na něm
postavené v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (4.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

úplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 5/48 k pozemkům KN parc. č. 1853/1, druh pozemku -
ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 3779 m2, KN parc. č. 1857/1, druh pozemku - ostatní
plocha, způsob využití - manipulační plocha o výměře 9850 m2 a KN parc. č. 1857/2, druh pozemku -
zastavěná plocha plocha a nádvoří o výměře 54 m2 včetně stavby na něm postavené vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha od XXXX XXXX XXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 500.597,50 Kč za podmínky,
že část kupní ceny ve výši 333.732,- Kč bude uhrazena MHMP

2. schvaluje

 uzavření kupní smlouvy s XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

3. ukládá

zajistit uzavření kupní smlouvy s XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.06.2017
Starostka

4. schvaluje

úplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 36/48 k pozemkům KN parc. č. 1853/1, druh pozemku -
ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 3779 m2, KN parc. č. 1857/1, druh pozemku - ostatní
plocha, způsob využití - manipulační plocha o výměře 9850 m2 a KN parc. č. 1857/2, druh pozemku -
zastavěná plocha plocha a nádvoří o výměře 54 m2 včetně stavby na něm postavené vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha od XXXX XXXXXX XXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 3.604.302,50 Kč za
podmínky, že část kupní ceny ve výši 2,402.858,- Kč bude uhrazena MHMP.

5. schvaluje

uzavření kupní smlouvy s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX



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

zajistit uzavření kupní smlouvy s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

6.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.06.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 1, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0855/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/7/0024/17
ze dne 27.02.2017

Uzavření dohody o uznání vlastnického práva k pozemkům parc. č.
3268/4 a parc. č. 3268/5 v k. ú. Horní Počernice - (4.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dohody o uznání vlastnického práva s XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

2. ukládá

zajistit uzavření dohody o uznání vlastnického práva s XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 31.03.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0856/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/8/0025/17
ze dne 27.02.2017

Bezúplatné nabytí pozemku KN parc. č. 4263/10 v ulici Semonická, k.ú.
Horní Počernice, obec Praha - (4.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

bezúplatné nabytí pozemku KN parc.č. 4263/10, druh pozemku - orná půda, o výměře 43 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, z vlastnictví XXXX XXXX XXXXXXXXX

2. ukládá

zajistit uzavření darovací smlouvy s XXXX XXXXX XXXXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 14.03.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0859/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

18. zasedání

číslo ZMC/18/9/0026/17
ze dne 27.02.2017

Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3466/7 a parc. č. 3467/4 v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha - (4.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- bezúplatné nabytí pozemku KN  parc. č. 3466/7, druh pozemku - ostatní plocha, způsob
využití - jiná plocha o výměře 2 m2 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 3466/2 v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha,  na základě geometrického plánu č. 4936-8/2015 a pozemku
KN   parc. č. 3467/4, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře
17 m2 vzniklého oddělením z pozemku KN  parc. č. 3467  v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha,  vzniklého na základě geometrického plánu č. 4936-8/2015,  z vlastnictví XXXX XXXXX
XXXXXXXXX.
- uzavření darovací smlouvy s XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

2. ukládá

zajistit uzavření darovací smlouvy s XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 01.04.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0857/2017


