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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

79. jednání datum konání:
16.02.2017

 
čís. RMC/79/1/0632/17 - RMC/79/9/0644/17

 
 
 
 
 



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

79. schůze

číslo RMC/79/1/0632/17
ze dne 16.02.2017

Projednávání územně plánovací dokumentace v Zastupitelstvu MČ
Praha 20 - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s návrhem usnesení ZMČ Praha 20 podle přílohy č. 1 ohledně způsobu projednávání územně
plánovací dokumentace hlavního města Prahy

2. ukládá

předložit návrh usnesení ZMČ Praha 20  ohledně způsobu projednávání územně plánovací
dokumentace hlavního města Prahy na zasedání ZMČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 27.02.2017
Člen rady

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0826/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/10/0645/17
ze dne 16.02.2017

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20
nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s
aplikací MA21 - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ
Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21
společnosti EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4/558, Praha 10, IČ 63981378, s nabídkovou
cenou 597 000 Kč bez DPH, dle doporučení výběrové komise

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ
Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21
se společností EKOLA group, spol. s r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Jitka Straňáková, Referent správy bytového fondu, fondy EU
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0837/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/11/0646/17
ze dne 16.02.2017

Uzavření smlouvy o dílo na provádění elektrikářských údržbářských
prací - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na provádění elektrikářských údržbářských prací včetně zajištění revizí
a přihlášek k odběru elektrické energie na dobu určitou do 31.12.2017 v předpokládaném
rozsahu prací do 400 000 Kč bez DPH s hodinovou sazbou 259 Kč bez DPH s Pavlem Rybkou,
Jíchova 857/2, Praha 9, IČ 15904407.

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na provádění elektrikářských údržbářských prací s Pavlem
Rybkou

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Libor Kuthan, Oddělení správy majetku a investic
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0829/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/12/0647/17
ze dne 16.02.2017

Uzavření smlouvy o dílo na provádění topenářských a instalatérských
údržbářských prací - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na provádění topenářských a instalatérských údržbářských prací na
dobu určitou do 31.12.2017 v předpokládaném rozsahu prací do 400 000 Kč bez DPH s
hodinovou sazbou 215 Kč bez DPH s Mladenem Kolarem, Kopřivnická 615, Praha 9, IČ
49637941

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na provádění topenářských a instalatérských údržbářských
prací se společností Mladenem Kolarem

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Libor Kuthan, Oddělení správy majetku a investic
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0828/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/13/0648/17
ze dne 16.02.2017

Souhlas s odstraněním stavby ,,Demolice objektů Náchodská 613/134
Horní Počernice " na p.č. 1349 a 1350. - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s odstraněním stavby ,,Demolice objektů na p.č. 1349 a 1350, Náchodská 613/134 Horní Počernice " v
rozsahu PD zpracované Ing. T. Bukovským, Šestajovice, z října 2016

2. podmiňuje

- při provádění bouracích prací nesmí dojít k omezení provozu na přilehlých komunikací

- po dobu provádění bouracích prací nesmí dojít k omezení užívání stávající autobusové
zastávky, včetně přístřešku

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (VR Nemovitosti )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.03.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0842/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/14/0649/17
ze dne 16.02.2017

Smlouva o zřízení služebnosti "Praha 20 Horní Počernice, náhrada TS
4243, Mezilesí 2056, nové kVN " - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc.č.2198/38 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha,
za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení NN, se
společností PREdistribuce, a.s.

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.03.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0839/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/15/0634/17
ze dne 16.02.2017

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 - (3.01)

Rada městské části Praha 20

související ZMC/18/11/0028/17
 

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, způsob využití – 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.

2. ukládá

předložit záměr 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 –



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

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, způsob využití – 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, k projednání v ZMČ.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Martina Siničaková, Referent oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0827/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/16/0635/17
ze dne 16.02.2017

Záměr bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 2/8 k
pozemkům KN parc. č. 2031/100, KN parc. č. 2031/79, KN parc. č.
2031/20, KN parc. č. 2031/71 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha -
(3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s bezúplatným nabytím spoluvlastnického podílu ve výši 2/8 k pozemkům KN parc. č.

2031/100, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 5 m2 ,  parc.

č. 2031/20  druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 159 m2,
  parc. č. 2031/79, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře

12 m2 vše v  k. ú. Horní Počernice, obec Praha a pozemku pozemku KN parc. č. 2031/71 o

1128 m2  vzniklého oddělením z pozemku parc. č.  2031/71, druh pozemku - ostatní plocha,

způsob využití - ostatní komunikace o výměře 1316 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
  na základě geometrického plánu č. 5166-101/2016,  z vlastnictví České republiky - Bytové
správy ministerstva vnitra, do vlastnictví hl. města Prahy, svěřené správy MČ Praha 20- s
uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu s Bytovou správou miniterstva vnitra

2. ukládá

- předložit bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 2/8 k pozemkům KN parc. č.

2031/100, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 5 m2 ,  parc.

č. 2031/20  druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 159 m2,
  parc. č. 2031/79, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře

12 m2 vše v  k. ú. Horní Počernice, obec Praha a pozemku pozemku KN parc. č. 2031/71 o

1128 m2  vzniklého oddělením z pozemku parc. č.  2031/71, druh pozemku - ostatní plocha,

způsob využití - ostatní komunikace o výměře 1316 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
na základě geometrického plánu č. 5166-101/2016,  z vlastnictví České republiky - Bytové



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

správy ministerstva vnitra, do vlastnictví hl. města Prahy, svěřené správy MČ Praha 20, k
projednání v ZMČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

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: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0832/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/17/0650/17
ze dne 16.02.2017

Záměr pronájmu 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 - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu 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", na úřední desce MČ Praha 20

2. ukládá

 zveřejněnit záměr  pronájmu 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", na úřední desce MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Žáčková Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0833/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/18/0651/17
ze dne 16.02.2017

Nájem pozemků parc. č. 3977/7, 3977/8, 3977/9, 3977/10 v ul.
Bystrá v k. ú. Horní Počernice - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

-  uzavření nájemní smlouvy s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX a
se společností P3 Prague Horní Počernice 1, s. r. o.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu všem zúčastněným stranám k podpisu (nájemní smlouva Bystrá)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 14.04.2017

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: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0834/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/19/0636/17
ze dne 16.02.2017

Revokace usnesení č. RMC/77/10/0599/17 a bezúplatné nabytí
pozemku KN parc. č. 4263/10 v ulici Semonická, k.ú. Horní Počernice -
(3.05)

Rada městské části Praha 20

související RMC/77/10/0599/17
 

1. revokuje

- usnesení č. RMC/77/10/0599/17 ze dne 10. 1. 2017

2. souhlasí

- s bezúplatným nabytím pozemku KN parc.č. 4263/10, druh pozemku - orná půda, o výměře

43 m2 pod komunikací v ul. Semonická v k. ú. Horní Počernice od XXXX XXXX XXXXXXXXX
formou uzavření darovací smlouvy

3. ukládá

- předložit záměr majetkoprávního kroku, bezúplatného nabytí pozemku KN parc.č. 4263/10,

druh pozemku - orná půda, o výměře 43 m2 pod komunikací v ul. Semonická v k. ú.
Horní Počernice,  z vlastnictví XXXX XXXX XXXXXXXXX, formou uzavření darovací smlouvy,
k projednání v ZMČ Praha 20

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Žáčková Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0848/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/2/0633/17
ze dne 16.02.2017

Návrh pravidel pro předkladatele projektu v rámci participativního
rozpočtování ve Zdravé MČ Praha 20 realizovaného pod názvem -
INVESTICE NA PŘÁNÍ - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Návrh pravidel pro předkladatele projektu v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé MČ
Praha 20 realizovaného pod názvem - INVESTICE NA PŘÁNÍ

2. schvaluje

Pravidla pro předkladatele projektu v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé MČ Praha
20 realizovaného pod názvem - INVESTICE NA PŘÁNÍ včetně příloh

3. ukládá

předložit  Pravidla  pro předkladatele projektu v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé
MČ Praha 20 realizovaného pod názvem - INVESTICE NA PŘÁNÍ včetně příloh ke schválení
v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Referent
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0821/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/20/0637/17
ze dne 16.02.2017

Prodej pozemku parc. č. 4258/8 v k. ú. Horní Počernice - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s prodejem pozemku parc. č. 4258/8, druh pozemku - ostatní plocha, druh pozemku - ostatní

komunikace o výměře 3 m2 vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 4258/4, druh pozemku -

ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře 794 m2 v k. ú. Horní Počernice
dle GP č. 5163-513/2016, XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši

5.690 Kč/m2 bez DPH
- s uzavřením kupní smlouvy X XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX

2. ukládá

- předložit prodej pozemku parc. č. 4258/8, druh pozemku - ostatní plocha, druh pozemku

- ostatní komunikace o výměře 3 m2 vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 4258/4 , druh

pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře 794 m2 v k. ú. Horní
Počernice dle GP č. 5163-513/2016,  manželům XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX, za kupní

cenu ve výši 5.690 Kč/m2 bez DPH k projednání v ZMČ

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

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: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0836/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/21/0638/17
ze dne 16.02.2017

Prodej pozemku parc. č. 1330/15 v k. ú. Horní Počernice společnosti
Oční kliníka Horní Počernice, s. r. o. - (3.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s prodejem pozemku parc. č.  1330/15, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití -

jiná plocha o výměře 12 m2 vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 1330/1, druh pozemku

- ostatní plocha, druh pozemku - jiná plocha o výměře 3382 m2 v k. ú. Horní Počernice 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.- s uzavřením kupní smlouvy se společností
Oční klinika Horní Počernice, s. r. o.

2. ukládá

- předložit prodej pozemku parc. č.  1330/15, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití

- jiná plocha o výměře 12 m2 vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 1330/1, druh pozemku

- ostatní plocha, druh pozemku - jiná plocha o výměře 3382 m2 v k. ú. Horní Počernice 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 k projednání v ZMČ.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

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: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0838/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/22/0639/17
ze dne 16.02.2017

Směna obecních pozemků parc. č. 786/310, parc. č. 786/311 za
pozemky parc. č. 702/1, parc. č. 786/300 v k. ú. Horní Počernice -
(3.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

-  se směnou obecního pozemku parc. č. 786/310, druh pozemku – orná půda o výměře 2342

m2 vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 786/1, druh pozemku – orná půda o výměře 12

762 m2 v k. ú. Horní Počernice na základě geometrického plánu č. 4961-73/2015 za pozemek
ve vlastnictví XXXX XXXX XXXXXXX parc. č. 702/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob
využití – jiná plocha o výměře 5751 mX v k. ú. Horní Počernice bez dalšího vzájemného
finančního vypořádání
- s uzavřením směnné smlouvy X XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX

2. souhlasí

- se směnou obecního pozemku parc. č. 786/311, druh pozemku – orná půda o výměře

1150 m2 vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 786/1, druh pozemku – orná půda o

výměře 12 762 m2 v k. ú. Horní Počernice na základě geometrického plánu č. 4961-73/2015
za pozemek ve spoluvlastnictví XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXX parc. č. 786/300, druh pozemku – orná

půda o výměře 2638 m2 v k. ú. Horní Počernice vzniklý oddělením z pozemku KN parc. č.

786/300, druh pozemku – orná půda o výměře 5879 m2 na základě geometrického plánu č.
4961-73/2015 bez dalšího vzájemného finančního vypořádání
- s uzavřením směnné smlouvy X XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX
XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

3. ukládá

- předložit záměr směny obecního pozemku parc. č. 786/310, druh pozemku – orná půda o

výměře 2342 m2 vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 786/1, druh pozemku – orná půda o

výměře 12 762 m2 v k. ú. Horní Počernice na základě geometrického plánu č. 4961-73/2015 za
pozemek ve vlastnictví XXXX XXXX XXXXXXX parc. č. 702/1, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – jiná plocha o výměře 5751 m2 v k. ú. Horní Počernice bez dalšího vzájemného
finančního vypořádání k projednání v ZMČ



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

- předložit záměr směny obecního pozemku parc. č. 786/311, druh pozemku – orná půda o

výměře 1150 m2 vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 786/1, druh pozemku – orná půda o

výměře 12 762 m2 v k. ú. Horní Počernice na základě geometrického plánu č. 4961-73/2015
za pozemek ve spoluvlastnictví XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXX parc. č. 786/300, druh pozemku – orná

půda o výměře 2638 m2 v k. ú. Horní Počernice vzniklý oddělením z pozemku KN parc. č.

786/300, druh pozemku – orná půda o výměře 5879 m2 na základě geometrického plánu č.
4961-73/2015 bez dalšího vzájemného finančního vypořádání k projednání v ZMČ

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Žáčková Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0851/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/24/0652/17
ze dne 16.02.2017

Ekonomické informace k datu 13.02.2017 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 13.02.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0843/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/25/0640/17
ze dne 16.02.2017

Rozpočtové opatření schvalované ZMČ na rok 2017 č. 1 - uvolnění
finančních prostředků na provozování sběrného dvora v ulici
Chvalkovická - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s rozpočtovým opatřením schvalovaným ZMČ na rok 2017 č. 1 - uvolnění finančních prostředků
na provozování sběrného dvora v ulici Chvalkovická ve výši 4.900.000 Kč

2. ukládá

rozpčtové opatření schvalované ZMČ na rok 2017 č. 1 - uvolnění finančních prostředků na
provozování sběrného dvora v ulici Chvalkovická předložit ke schválení na ZMČ konaném dne
27. 2. 2017

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0819/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/3/0631/17
ze dne 16.02.2017

Podání žádostí o dotaci z investiční rezervy pro městské části hl. m.
Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o investiční rezervě pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy
(v kap. 10) na rok 2017

2. schvaluje

podání žádostí o dotaci z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního
hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2017 dle přílohy

3. ukládá

zajistit podání žádostí o dotaci z investiční rezervy v rozpočtu hl. m. Prahy

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 17.02.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Jitka Straňáková, Referent správy bytového fondu, fondy EU
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0814/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/4/0641/17
ze dne 16.02.2017

Souhlas zřizovatele s realizací projektu Základní školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Stoliňská 823, z OP VVV "Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I" - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VVV pro ZŠ Stoliňská na projekt
"Personální posílení a rozvoj žáků s potřebou podpůrných opatření ZŠ Stoliňská"

2. souhlasí

s realizací projektu v OP VVV s názvem "Personální posílení a rozvoj žáků s potřebou
podpůrných opatření ZŠ Stoliňská" v Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823

3. ukládá

podepsat čestné prohlášení zřizovatele se zapojením do projektu "Personální posílení a rozvoj
žáků s potřebou podpůrných opatření ZŠ Stoliňská" pro Základní školu, Praha 9 - Horní
Počernice, Stoliňská 823

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 16.02.2017
Starostka



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

4. ukládá

zajistit předání souhlasu zřizovatele s realizací projektu "Personální posílení a rozvoj žáků s
potřebou podpůrných opatření ZŠ Stoliňská" řediteli Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Stoliňská 823

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 16.02.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0845/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/5/0642/17
ze dne 16.02.2017

Stanovisko k obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy stanovující školské
obvody mateřských škol - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol

2. souhlasí

s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech
mateřských škol, kde je stanoven pro všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 20 společný
spádový obvod, a to celé území MČ Praha 20.

3. ukládá

zaslat stanovisko RMČ Praha 20 k obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech
mateřských škol

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.02.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0830/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/6/0643/17
ze dne 16.02.2017

Statut redakční rady a pravidla pro přípravu a vydávání
Hornopočernického zpravodaje - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

doporučení Redakční rady stanovit počet znaků pro příspěvky zastupitelů v Hornopočernickém
zpravodaji

2. schvaluje

Statut redakční rady a pravidla pro přípravu a vydávání Hornopočernického zpravodaje

3. ukládá

zveřejnit Statut redakční rady a pravidla pro přípravu a vydávání Hornopočernického
zpravodaje na webových stránkách městské části

3.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 23.02.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0846/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/7/0654/17
ze dne 16.02.2017

Návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 -
(2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh předloženého programu 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 dne 27.2.2017 od
17.00hod. na Chvalském zámku v Horních Počernicích

2. ukládá

připravit 18. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0820/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/8/0653/17
ze dne 16.02.2017

Stanovisko k dokumentaci pro vydání územního souhlasu ke stavbě
"Oplocení RD" ul. Jeřická a Vysokovská na p.č. 3243 a 3244. - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby oplocení pozemků KN parc. č. 3243 a 3244 v k.ú. Horní Počernice

2. podmiňuje

zachováním šířky chodníku mezi oplocením a vnějším okrajem silničního obrubníku 2 m.

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli ( Oplocení )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.03.2017

4. ukládá

řešit majetkoprávní vypořádání pod stavbou chodníku a komunikace

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.06.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0849/2017



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

79. schůze

číslo RMC/79/9/0644/17
ze dne 16.02.2017

Stanovisko k umístění stavby přípojky kanalizace na pozemku KN
parc.č. 3766/1 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, k rodinnému
domu v ul. Spojenců v Praze - Horních Počernicích na p.č. 3210 v k.ú.
Horní Počernice, obec Praha, v rozsahu dle projektové dokumentace
vypracované Ing. J. Frýdlem, Praha 10 ze září 2016. - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby přípojky kanalizace na pozemku KN parc.č. 3766/1 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha,
v rámci stavby "Kanalizační přípojka k rodinnému domu č.p. 1306/41 v ul. Spojenců, Praha 9 - Horní
Počernice", v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované Ing. J. Frýdlem, Praha 10 ze září 2016.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku KN parc.č. 3766/1 o celkové výměře 28 m2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha,
panu Ing. Pavlovi Reichlovi na dobu určitou, nepřesahující 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s panem Ing. Pavlem Reichlem

3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 06.03.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0841/2017


