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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

80. jednání datum konání:
28.02.2017

 
čís. RMC/80/1/0656/17 - RMC/80/9/0664/17

 
 
 
 
 



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

80. schůze

číslo RMC/80/1/0656/17
ze dne 28.02.2017

Projednání návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o převodu práv k užití,
zprovoznění a zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS
MC20 - (2.01)

Rada městské části Praha 20

související BJ/0922/2017
 

1. schvaluje

dodatek ke smlouvě o převodu práv k užití, zprovoznění a zajištění podpory provozu
počítačového systému GINIS MC20

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o převodu práv k užití, zprovoznění a zajištění podpory
provozu počítačového systému GINIS MC20

2.1 Zodpovídá: Bohumil Pechr, Termín: 03.02.2017
Vedoucí odboru informatiky

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0811/2017



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

80. schůze

číslo RMC/80/10/0665/17
ze dne 28.02.2017

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 3935 o výměře cca 26 m2
na Křovinově náměstí v k.ú. Horní Počernice - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části obecního pozemku KN  parc. č. 3935 druh pozemku

- ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda o výměře cca 26 m2  v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, za nájemné ve výši 2.210,-  Kč/měsíc/předmět pronájmu, XXXXX XXXX
XXXX XXXXXXXXXXX, na dobu určitou od 01.04.2017 do 31.10.2017, za účelem provozování
venkovní zahrádky sloužící pro provozovnu "Vinotéky" na Křovinově náměstí, na úřední desce
MČ Praha 20

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části obecního pozemku KN  parc. č. 3935 druh pozemku -

ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda o výměře cca 26 m2  v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, za nájemné ve výši 2.210,-  Kč/měsíc/předmět pronájmu, XXXXX XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX, na dobu určitou od 01.04.2017 do 31.10.2017, za účelem provozování
venkovní zahrádky sloužící pro provozovnu "Vinotéky" na Křovinově náměstí, na úřední desce
MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 14.03.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0871/2017



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

80. schůze

číslo RMC/80/12/0666/17
ze dne 28.02.2017

Ekonomické informace k datu 24.02.2017 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 24.02.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0883/2017



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

80. schůze

číslo RMC/80/13/0667/17
ze dne 28.02.2017

Návrh na vyřazení majetku MČ a příspěvkových organizací zřizovaných
MČ Praha 20, návrh odpisového plánu MČ Praha 20 na rok 2017, návrh
na ukončení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016 - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- vyřazení majetku MČ Praha 20 (dle zápisu HIK  ze dne 22.2.2017) ve výši 76.401,80 Kč

- vyřazení majetku ZŠ a MŠ Spojenců 1408  (dle zápisu HIK  ze dne 22.2.2017) ve výši 16.495
Kč

- vyřazení majetku MŠ Chodovická 1900  (dle zápisu HIK  ze dne 22.2.2017) ve výši 85.872,90
Kč

- vyřazení majetku ZŠ Ratibořická 1700  (dle zápisu HIK  ze dne 22.2.2017) ve výši 297.442,10
Kč

- vyřazení majetku DDM Ratibořická 1899  (dle zápisu HIK  ze dne 22.2.2017) ve výši
190.044,41 Kč

- výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016 a inventarizační zprávu MČ Praha
20 za rok 2016; porovnáním výsledků fyzické inventury s účetním stavem nebyly zjištěny
inventarizační rozdíly, při dokladové inventarizaci účtů nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly. Všechny příspěvkové organizace provedly a předaly výsledky inventur na MČ Praha
20, při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly

- odpisový plán MČ Praha 20 na rok 2017

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Helena Petrdlíková, Termín: 17.03.2017
Referent oddělení evidence majetku

3. ukládá

- informovat příspěvkové organizace o schválení vyřazení majetku

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 10.03.2017



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

-  vyřadit majetek z evidence

4.1 Zodpovídá: Michaela Šprýslová, Termín: 20.03.2017
Referent rozpočtář a majetkové evidence

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence

předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0884/2017



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

80. schůze

číslo RMC/80/14/0655/17
ze dne 28.02.2017

Informace o pravidlech pro výkup, prodej a směnu pozemků MČ Praha
20 - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o předložených pravidlech pro výkup, prodej a směnu pozemků a ostatních
materiálech doložených (dopis Policie ČR, Usnesení č. 19/7.9/07), Návrh zásad pro předkládání
majetkoprávních kroků MČ Praha 20

2. ukládá

zapracovat pravidla pro výkup, prodej a směnu pozemků do Zásad předkládání materiálů

2.1 Zodpovídá: Ing. Helena Váňová, Termín: 28.04.2017
Tajemník

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/0880/2017



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

80. schůze

číslo RMC/80/15/0668/17
ze dne 28.02.2017

Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu za rok 2016 a
plánovaných na rok 2017 - (8.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu vypsaných v roce 2016 a plánovaných na
rok 2017

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/0840/2017



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

80. schůze

číslo RMC/80/2/0657/17
ze dne 28.02.2017

Občanský sňatek - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. pověřuje

zastupitelku MČ Prahy 20 Alenu Štrobovou ve dnech 22. 4. 2017 v 16:00 hod. a 5. 5. 2017
v 12:00 hod.

2. schvaluje

právo užívat při občanských obřadech závěsný odznak s velkým státním znakem pro
zastupitele pověřeného oddáváním.

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
zpracoval: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
bod jednání: BJ/0874/2017



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

80. schůze

číslo RMC/80/3/0658/17
ze dne 28.02.2017

Návrh na stanovení doby pro uzavírání manželství - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. stanovuje

dobu pro uzavírání manželství: čtvrtek a pátek 10:00 - 14:00, pořádání svatebních obřadů
v intervalu 1 hodiny.

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
předkládá: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
bod jednání: BJ/0878/2017



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

80. schůze

číslo RMC/80/4/0659/17
ze dne 28.02.2017

Souhlas zřizovatele s realizací projektů příspěvkových organizací 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

podmínky podání žádostí o dotace z OP VVV "Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I", kdy jednou z podmínek je souhlas zřizovatele se
zapojením příspěvkové organizace do předkládaného projektu

2. souhlasí

se zapojením příspěvkových organizací Městské části Praha 20 formou realizací projektů v OP
VVV "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I"

3. pověřuje

k průběžnému podepisování čestných prohlášení za zřizovatele v rámci projektů jednotlivých
příspěvkových organizací městské části v rámci žádostí z OP VVV "Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I"

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka

3.2 Zodpovídá: Mgr. Eva Březinová, Termín: 29.12.2017
Místostarosta

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/0875/2017



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

80. schůze

číslo RMC/80/5/0660/17
ze dne 28.02.2017

Zrušení usnesení č. 5/2.9/15 ze dne 6.1.2015. - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci ke stavu usnesní č. 5/2.9/2015

2. ruší

usnesení č. 5/2.9/2015

2.1 předání usnesení mzdové účetní
Zodpovídá: Ing. Helena Váňová, Termín: 01.03.2017

Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0876/2017



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

80. schůze

číslo RMC/80/6/0661/17
ze dne 28.02.2017

Vyjádření k investičnímu záměru stavby - "Skautská klubovna" v k. ú.
Horní Počernice. - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s investičním záměrem stavby -  ,,Skautská klubovna",  na pozemku parc. č. 4413/1  v k.ú.
Horní Počernice, obec Praha v rozsahu předložené studie z 18.1. 2017

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli ( středisko Junák, Horní Počernice )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 14.03.2017

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: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0881/2017



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

80. schůze

číslo RMC/80/7/0662/17
ze dne 28.02.2017

Stanovisko k umístění stavby přípojek elektro a plynu, včetně napojení
na komunikaci, ke stavbě "Novostavba rodinného domu" v ul.
Šplechnerova na pozemku KN p.č. 2088 a 2089, k.ú. Horní Počernice -
(2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s místěním stavby přípojek elektro,  plynu  a komunikačního napojení na pozemku KN parc.
č. 3785 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, v rámci stavby "Novostavba rodinného domu" v
ulici Šplechnerova na pozemku KN  p.č. 2088 a 2089, k.ú. Horní Počernice,  v rozsahu dle
  projektové dokumentace vypracované Ing. Rostislavem Sládkem, Václavice ze září 2016

2. schvaluje

- pronájem části pozemku KN parc.č. 3785, druh pozemku - ostatní plocha o výměře 28
m2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha panu Ing. Ladislavu Bartekovi,  na dobu neurčitou,
nepřesahující 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s panem Ing. Ladislavem Bartekem

3. ukládá

předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám (Ing. Bartek )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.04.2017

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: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0882/2017



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

80. schůze

číslo RMC/80/8/0663/17
ze dne 28.02.2017

Návrh na ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v ulici
Mezilesí č.p. 2056, Praha - Horní Počernice - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v ulici Mezilesí č.p. 2056 dohodou ke
dni 28.02.2017

2. ukládá

zajistit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v ulici Mezilesí
č.p. 2056  dohodou ke dni 28.02.2017

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Helena Petrdlíková, Referent oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0870/2017



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

80. schůze

číslo RMC/80/9/0664/17
ze dne 28.02.2017

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků Nadačního
fondu CEMEX - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků Nadačního fondu CEMEX

2. schvaluje

předložený návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků Nadačního fondu
CEMEX

3. ukládá

podpis smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků Nadačního fondu CEMEX

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 07.03.2017
Starostka

4. ukládá

OŽPD ve spolupráci s OE předložit závěrečnou zprávu o realizaci projektu a finanční vyúčtování
použití nadačního příspěvku firmě CEMEX.

4.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0885/2017


