
  
 
 
 
 

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 0
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

83. jednání datum konání:
28.03.2017
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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

83. schůze

číslo RMC/83/1/0724/17
ze dne 28.03.2017

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy,
Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900. - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o povolení
výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2017/2018, a to na celkovou
kapacitu 392 dětí.

2. schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická
1900, pro školní rok 2017/2018, a to na celkový počet 392 dětí, za předpokladu, že zvýšení
počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví, a to následovně:

•   1.  třída 28 dětí  heterogenní třída
•   2.  třída 28 dětí  heterogenní třída
•   3.  třída 28 dětí  homogenní třída -  předškolní
•   4.  třída 28 dětí  homogenní třída -  předškolní
•   5.  třída 28 dětí  heterogenní třída
•   6.  třída 28 dětí  heterogenní třída
•   7.  třída 28 dětí  heterogenní třída
•   8.  třída 28 dětí  homogenní třída -  předškolní
•   9.  třída 28 dětí  homogenní třída -  předškolní - integrace
• 10.  třída 28 dětí  heterogenní třída
• 11.  třída 28 dětí  heterogenní třída - křesťanská
• 12.  třída 28 dětí  heterogenní třída
• 13.  třída 28 dětí  heterogenní třída
• 14.  třída 28 dětí  heterogenní třída

Celkem        392 dětí

Celkový počet - 392 dětí - tj. kapacita počtu míst, stanovená v rejstříku škol a školských
zařízení.



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

informovat ředitelku Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní
rok 2017/2018.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.04.2017

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
zpracoval: Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0948/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/10/0733/17
ze dne 28.03.2017

Žádost Kickbox klub, z.s., o individuální dotaci na zajištění celoročního
provozu tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích v roce 2017
- (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Kickbox klubu, z.s., Vinohradská 1789/40, Praha 2, o individuální dotaci na zajištění
celoročního provozu tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích v roce 2017 ve výši
90.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Kickbox klub, z.s., Vinohradská 1789/40,
Praha 2, na zajištění celoročního provozu tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích v
roce 2017 ve výši 10.000,- Kč, a to na materiálové náklady.

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na zajištění celoročního provozu tělocvičny bojových
sportů v Horních Počernicích v roce 2017 spolku Kickbox klub, z.s., Vinohradská 1789/40,
Praha 2, k projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Mgr. Jiří Beneda, Termín: 22.05.2017
Místostarosta 2

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0971/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/11/0734/17
ze dne 28.03.2017

Žádost ředitelky Kulturního centra Horní Počernice o souhlas s
čerpáním finančních prostředků z fondu investic, vč. návrhu na
revokaci usnesení RMČ Praha 20 č. RMC/82/12/0682/17 ze dne
14.3.2017. - (2.11)

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 53.482,- Kč.

2. revokuje

usnesení RMČ Praha 20 č. RMC/82/12/0682/17 ze dne 14.3.2017, z důvodu pořízení projektoru
EPSON EB-5530U stejných parametrů u dodavatele AVE MEDIA, a.s., se sídlem Pražská
1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375, za nižší cenu.

3. schvaluje

čerpání částky ve výši 53.482,-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 AVE MEDIA, a.s., se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ:
48108375.

4. 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 revokace usnesení RMČ Praha 20 č.



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

RMC/82/12/0682/17 ze dne 14.3.2017 a souhlasu s čerpáním finančních prostředků z fondu
investic ve výši 53.482,-Kč.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.04.2017

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
zpracoval: Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0988/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/12/0735/17
ze dne 28.03.2017

Žádost o poskytnutí finančního daru na akci "Den dětí ve Školičce
Kostičce" - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru na akci "Den dětí ve Školičce Kostičce"

2. neschvaluje

poskytnutí finančního daru žadateli, paní Andree Kovářové, na akci "Den dětí ve Školičce
Kostičce", která se koná dne 27. 5. 2017 od 13:00 hod v prostorách Školičky Kostička,
Šanovská 1579, Praha 9, 193 00

3. ukládá

informovat žadatele, Andreu Kovářovou, se sídlem Ratbořská 1591, Újezd nad Lesy, 190 16,
IČO: CZ87405695, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 11.04.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0981/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/13/0736/17
ze dne 28.03.2017

Žádost o souhlas s realizací projektu "Pořízení vybavení učebny pro
výuku přírodních věd na ZŠ Stoliňská" - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o souhlas s realizací
projektu "Pořízení vybavení učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Stoliňská"

2. schvaluje

realizaci projektu "Pořízení vybavení učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Stoliňská" v rámci
Operačního programu Praha - pól růstu

3. ukládá

informovat žadatele, ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o
usnesení Rady m. č. Prahy 20 ve věci souhlasu s realizací projektu "Pořízení vybavení učebny
pro výuku přírodních věd na ZŠ Stoliňská", týkající se využití prostoru v budově Stoliňská
823/16

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 29.03.2017

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/0983/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/14/0737/17
ze dne 28.03.2017

Záměr realizace Veřejné sbírky pro Azylový dům SKP HoPo - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Záměr realizace Veřejné sbírky pro Azylový dům SKP HoPo

2. schvaluje

realizaci Veřejné sbírky pro azylový dům SKP HoPo

3. ukládá

podat oznámení o pořádání Veřejné sbírky pro Azylový dům SKP HoPo na příslušný odbor MHMP

3.1 Zodpovídá: Lenka Tomsová, Ing., Termín: 11.04.2017
Koordinační, programový a projektový pracovník

4. ukládá

zajistit pořádání Veřejné sbírky pro Azylový dům SKP HoPo

4.1 Zodpovídá: Lenka Tomsová, Ing., Termín: 31.12.2017
Koordinační, programový a projektový pracovník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Koordinační, programový a projektový pracovník
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0958/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/15/0738/17
ze dne 28.03.2017

Návrh realizace projektu Podaná ruka - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Předložený návrh realizace projektu Podaná ruka

2. schvaluje

Schvaluje realizaci projektu Podaná ruka

3. ukládá

Připravit rozpočtovou úpravu pro zajištění financování projektu Podaná ruka

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 11.04.2017
Vedoucí ekonomického odboru

4. ukládá

Zajistit realizaci projektu Podaná ruka

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

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Referent
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0952/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/16/0768/17
ze dne 28.03.2017

Odstoupení od Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu
Životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti Základní
umělecké školy Ratibořická 1899 - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odstoupení od Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na
projekt Snížení energetické náročnosti Základní umělecké školy Ratibořická 1899 dle důvodové
zprávy

2. souhlasí

s umístěním nové budovy Základní umělecké školy na pozemku MČ Praha 20 vedle ZŠ
Chodovická

3. ukládá

doručit Státnímu fondu životního prostředí ČR usnesení RMČ o odstoupení od Rozhodnutí o
poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt Snížení energetické
náročnosti Základní umělecké školy Ratibořická 1899

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 11.04.2017

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/0942/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/17/0739/17
ze dne 28.03.2017

Návrh na ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 16 v ulici
Mezilesí č.p. 2060 v Praze - Horních Počernicích - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 16 v ulici Mezilesí č.p. 2060 dohodou ke dni
31.05.2017

2. ukládá

zajistit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 16 v ulici Mezilesí
č.p. 2060 dohodou ke dni 31.05.2017

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0956/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/18/0740/17
ze dne 28.03.2017

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce "Malování společných prostor, chodeb a sklepů
bytového domu Mezilesí 2056-2057" - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Malování
společných prostor, chodeb a sklepů bytového domu Mezilesí 2056-2057"

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 - Josef Hohenberger, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
Libor Kuthan, vedoucí oddělení správy majetku OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic 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 v Kč včetně DPH

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Malování společných prostor,
chodeb a sklepů bytového domu Mezilesí 2056-2057"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 03.04.2017



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

předložit RMČ výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku "Malování společných prostor,
chodeb a sklepů bytového domu Mezilesí 2056-2057"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.04.2017

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/0938/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/19/0741/17
ze dne 28.03.2017

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Dodávka a montáž klimatizací pro budovy ÚMČ Praha
20" - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Dodávka
a montáž klimatizací pro budovy ÚMČ Praha 20"

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 - Josef Hohenberger, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
Libor Kuthan, vedoucí oddělení správy majetku OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic 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 "Dodávka a montáž klimatizací
pro budovy ÚMČ Praha 20"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 03.04.2017



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

předložit RMČ výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku "Dodávka a montáž klimatizací
pro budovy ÚMČ Praha 20"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.04.2017

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/0978/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/2/0725/17
ze dne 28.03.2017

Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru pro
Mateřskou školu, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900. - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o souhlas s
přijetím účelově určeného peněžního daru v celkové výši 10.000,- Kč.

2. schvaluje

přijetí účelově určeného peněžního daru v celkové výši 10.000,- Kč, Mateřské škole, Praha
9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, kdy dárcem je společnost NET4GAS s.r.o., se sídlem:
Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, IČ: 27260364, a jeho následné čerpání z rezervního
fondu na stanovený účel, kterým je pokrytí potřeb dětí (nákup pomůcek, hraček apod. pro
třídy mateřské školy).

3. ukládá

informovat ředitelku Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci udělení souhlasu s přijetím účelově určeného peněžního daru v
celkové výši 10.000,- Kč.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.04.2017

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
zpracoval: Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0953/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/20/0742/17
ze dne 28.03.2017

Stanovisko k dokumentaci pro územní řízení ke stavbě "RVDSL 1703
A A CMHP305-CMHP1HR OK" na p.č. 2212, 3769 a 3766/1 v k.ú. Horní
Počernice - (2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby optického kabelu v rámci stavby "RVDSL 1703 A A CMHP305-CMHP1HR OK" na p.č.
2212, 3769 a 3766/1 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

- celkovou rekonstrukcí chodníku v celé délce pokládky, v celé šíři

- koordinací s připravovanou stavbou hl. m. Prahy rekonstrukce komuniklace Vysokovská (OTV)

- provedením přechodu ul. Božanovská protlakem

- předložením DIO a BOZP pro zajištění provozu a bezpečnost pěších

- uložením chráničky kabelů pro městskou část



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

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (Projekting - Vysokovská )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0984/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/21/0743/17
ze dne 28.03.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení ke stavbě
"Přisvětlení přechodu pro chodce ulice Náchodská" - (2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby "Přisvětlení přechodu pro chodce ulice Náchodská - Rožnovská", v rozsahu
dokumentace k územnímu řízení, zpracované firmou ELTODO Novodvorská 1010/14, Praha 4 z května
2016

2. podmiňuje

provedením protlakem pod ul. Náchodská

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (Eltodo)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 14.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0965/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/22/0769/17
ze dne 28.03.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení ke stavbě
"Rekonstrukce komunikace ul. Vysokovská, stavba č. 3295 TV Horní
Počernice" - (2.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s provedením stavby "Rekonstrukce komunikace ul. Vysokovská, stavba č. 3295 Horní Počernice, etapa
0037", obec Praha, dle dokumentace ke stavebnímu řízení, zpracované firmou EKIS s.r.o., Praha 9 z
prosince 2016

2. požaduje

provést inženýrsko geologický průzkum podloží z důvodu opakovaných propadů povrchu
vozovky

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (Vysokovská - EKIS )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 11.04.2017

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/0970/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/23/0744/17
ze dne 28.03.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení ke stavbě
"Rekonstrukce chodníků ul. Běluňská, stavba č. 3295 TV Horní
Počernice" - (2.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s provedením stavby "Rekonstrukce chodníků ul. Běluňská, stavba č. 3295 Horní Počernice, etapa 0037",
obec Praha, dle dokumentace ke stavebnímu řízení, zpracované firmou EKIS s.r.o., Praha 9 z listopadu
2016

2. podmiňuje

- doplněním PD o opravu chodníků k řadovým domkům ve slepých komunikacích

- doplněním PD o opravu chodníků ve všech nárožích křižovatky Běluňská x Chodovická

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli ( EKIS-Běluňská )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 13.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0972/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/24/0745/17
ze dne 28.03.2017

Stanovisko ke stavebním úpravám - "Stavební úpravy a půdní vestavba
RD Běchorská 313". - (2.24)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

 s provedením stavebních úprav - „Rekonstrukce RD s půdní vestavbou" č.p. 313 na pozemku 690 k.ú.
Horní Počernice v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované J. Sikstovou, Kolín, z února 2017.

2. podmiňuje

 zateplení západní fasády technicky řešit tak, aby celková tloušťka nepřesáhla 6 cm

3. schvaluje

- pronájem části pozemku parc.č. 3898/1, druh pozemku - ostatní plocha o výměře cca 24 m2 v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha Martinu Hozákovi a Ivě Jarolímové, na dobu určitou, nepřesahující 28 dní

- uzavření Nájemní smlouvy s Martinem Hozákem a Ivou Jarolímovou

4. ukládá

- sdělit stanovisko žadateli



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

- předložit nájemní smlouvu k podpisu ( stavební úpravy - Hozák )

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 27.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0974/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/25/0746/17
ze dne 28.03.2017

Výzva více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce na akci "BD Jívanská/Dobšická – vstupní
dveře" - (2.25)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „BD
Jívanská/Dobšická – vstupní dveře"

2. schvaluje

způsob hodnocení nabídky podle výše nabídkové ceny

3. jmenuje

Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
Náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Mgr. Eva Březinová místostarostka MČ Praha 20,
Náhradník – Karla Polydorová, radní 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 na stavební práce na akci  „BD
Jívanská/Dobšická – vstupní dveře"

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 akci "BD Jívanská/Dobšická – vstupní dveře"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.04.2017

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/0979/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/26/0747/17
ze dne 28.03.2017

Uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro
výstavbu bytového domu Náchodská - (2.26)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro výstavbu bytového domu
Náchodská se společností B K N, spol. s r.o., Vladislavova 29, Vysoké Mýto, IČ 15028909, za
cenu 490 000 Kč bez DPH (592 900 Kč včetně DPH)

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro výstavbu
bytového domu Náchodská se společností B K N, spol. s r.o.

2.1 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: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0887/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/27/0748/17
ze dne 28.03.2017

Podání žádosti o dotaci na elektromobil z Národního programu Životní
prostředí - (2.27)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podání žádosti o dotaci na pořízení elektromobilu z Národního programu Životní prostředí

2. ukládá

zajistit podání žádosti o dotaci na pořízení elektromobilu z Národního programu Životní
prostředí

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. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0957/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/28/0749/17
ze dne 28.03.2017

Změna dokumentu Zásady tvorby čerpání Sociálního fondu MČ Praha
20 - (2.28)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o navrhovaných změnách Zásd tvorby a čerpání Sociálního fondu MČ Praha 20

2. schvaluje

předložený návrh změn v dokumentu  Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu MČ Praha 20

3. ukládá

tajemnici ÚMČ vydat schválené zásady a sledovat jejích realizaci

3.1 Zodpovídá: Ing. Helena Váňová, Termín: 03.04.2017
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0982/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/29/0750/17
ze dne 28.03.2017

Návrh na zřízení pracovních míst k zajištění potřeb odborů Úřadu MČ
Praha 20 - (2.29)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o navrhovaném doplnění personálního obsazení pozic

2. schvaluje

• navýšení jednoho pracovního místa v Odboru živnostenském a občanskosprávních agend z
důvodu řádného zajištění narůstu agendy řízení přestupků

• navýšení jednoho pracovního místa v Odboru životního prostředí a dopravy z důvodu
rozšíření činností v oblasti řízení agendy odboru

• navýšení jednoho pracovního místa v Odboru místní hospodářství k zajištění činnosti správy
zeleně

3. ukládá

tajemnici ÚMČ zapracovat schválené změny do organizační struktury ÚMČ a zajistit realizaci
výběrových řízení pro nově zřízené pracovní místa.

3.1 Zodpovídá: Ing. Helena Váňová, Termín: 21.04.2017
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0980/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/3/0726/17
ze dne 28.03.2017

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy
Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců
1408. - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408,
o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2017/2018, a to na
celkovou kapacitu 112 dětí.

2. schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy Základní školy a Mateřské školy, Praha
9 - Horní Počernice, Spojenců 1408, pro školní rok 2017/2018 na celkový počet 112 dětí za
předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, a to následovně:

•   1.  třída 28 dětí 
•   2.  třída 28 dětí 
•   3.  třída 28 dětí 
•   4.  třída 28 dětí    

Celkem        112 dětí

Celkový počet - 112 dětí - tj. kapacita počtu míst, stanovená v rejstříku škol a školských
zařízení.



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

informovat ředitelku Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců
1408, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské
školy na školní rok 2017/2018.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0946/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/30/0751/17
ze dne 28.03.2017

Dovybavení cyklostezek a cyklotras volnočasovými prvky - (2.30)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh na dovybavení cyklostezek a cyklotras volnočasovými prvky

2. souhlasí

s návrhem na dovybavení cyklostezek a cyklotras volnočasovými prvky na svém území

3. ukládá

zajistit výrobu prvků a jejich instalaci

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Mgr. Alena Šefčíková, Člen rady
bod jednání: BJ/0964/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/31/0770/17
ze dne 28.03.2017

Posouzení kapacity Jirenského potoka a přehled úkolů vyplývající ze
Závěrečné zprávy - (2.31)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Předloženou závěrečnou zprávu „Posouzení povodí a kapacity Jirenského potoka v katastrálním
území Horní Počernice“ včetně posouzení vlivu investičních akcí “Bílý vrch“, „Odvodnění
komunikací Čertouzy“, „Byty Beranka I“ a „Bytové domy Beranka II“ na kapacitu Jirenského
potoka.

2. ukládá

• Informovat Radu s plány údržby Jirenského potoka, které získá od Povodí Labe.

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

3. ukládá

• Informovat Radu o termínu opravy odchlipující se stropní desky propustku O8 Správou
železniční dopravní cesty.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

4. ukládá

• Informovat Radu o stavu projednávání projektu Modernizace a zkapacitnění ČOV Čertousy

4.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

5. ukládá

• protože Studie ČVUT konstatuje, že z hlediska bilancí odtoku srážkových vod ze záměru
Beranka II na ČOV Čertousy je v předaných podkladech rozpor, znovu prověří OŽPD ing.
Čechurová tyto podklady a vyžádá si upřesňující materiály od investora záměru Beranky II

5.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy



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

• V suchém období roku 2017 vyčerpat vodu z vývařiště Podsychrovského rybníka za
účelem zjištění jeho stavu a v případě poškození zajistit opravu.

6.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství

7. ukládá

informovat PVS a.s. o studii ČVUT

7.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 31.03.2017

8. ukládá

informovat Radu o vývoji stavu zjišťování vlastníka povodí

8.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 30.04.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Jaroslava Čechurová, Ing., Referent životního prostředí
Ing. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

předkládá: Mgr. Alena Šefčíková, radní
bod jednání: BJ/0986/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/32/0752/17
ze dne 28.03.2017

Pronájem 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. schvaluje

- pronájem 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;

- uzavření nájemní smlouvy s Ing. Janem Brothánkem

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.03.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0966/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/33/0753/17
ze dne 28.03.2017

Záměr svěření části pozemku KN parc. č. 4496 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha do správy MČ Praha 20 - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem svěření  části pozemku KN parc. č. 4496,  pod stavbou historického objektu
měřící báze, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do správy MČ Praha 20.

2. ukládá

- předložit záměr svěření části  pozemku KN parc. č. 4496,  pod stavbou historického objektu
měřící báze, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do správy MČ Praha 20 k projednání v ZMČ

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/0967/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/35/0754/17
ze dne 28.03.2017

Návrh na uzavření smlouvy na pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
- (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření  pojistné smlouvy (číslo smlouvy MČ Praha 20 S/12/2017/0932) na pojištění
odpovědnosti zastupitelů obce, výše ročního pojistného 10.972 Kč u spol. Kooperativa a.s.

2. ukládá

uzavřít pojistnou smlouvu (číslo smlouvy MČ Praha 20 S/12/2017/0932) na pojištění
odpovědnosti zastupitelů obce, výše ročního pojistného 10.972 Kč s spol. Kooperativa a.s.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 14.04.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0960/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/36/0755/17
ze dne 28.03.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 10 – úprava
příjmů dle skutečnosti, lavička VH, navýšení nákladů na opravy,
projekt podaná ruka, školení OŽPD - (7.02)

Rada městské části Praha 20

související RMC/81/1/0669/17
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 10 – úprava příjmů dle skutečnosti, lavička VH, navýšení
nákladů na opravy, projekt podaná ruka, školení OŽPD

2. ukládá

podat informaci na nejbližším ZMČ o rozpočtovém opatření MČ Praha 20 na rok 2017
schvalovaném RMČ na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 10 – úprava příjmů
dle skutečnosti, lavička VH, navýšení nákladů na opravy, projekt podaná ruka, školení OŽPD

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
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: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0968/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/37/0756/17
ze dne 28.03.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 11 – rozpuštění
rezervy na dary schválené RMČ P20 dne 14. 3. 2017 - (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. 11 – rozpuštění rezervy na dary schválené RMČ P20 dne 14.
3. 2017 v celkové výši 212.100 Kč

2. ukládá

podat informaci na nejbližším ZMČ o rozpočtovém opatření MČ Praha 20 na rok 2017
schvalovaném RMČ na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 11 – rozpuštění
rezervy na dary schválené RMČ P20 dne 14. 3. 2017

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
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: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0969/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/38/0757/17
ze dne 28.03.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 12 - investiční
akce - výtahy pro FZŠ a gymnázium Chodovická - (7.04)

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. 12 - investiční akce - výtahy pro FZŠ a gymnázium Chodovická
v celkové výši 175.000 Kč

2. ukládá

podat informaci na nejbližším ZMČ o rozpočtovém opatření MČ Praha 20 na rok 2017
schvalovaném RMČ na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 12 - investiční
akce - výtahy pro FZŠ a gymnázium Chodovická

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
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: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0975/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/39/0758/17
ze dne 28.03.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 13 - poskytnutí
účelové dotace ze SR z ÚP hl. m. Prahy (OP zaměstnanost) - (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.13 - poskytnutí účelové dotace ze SR z ÚP hl. m. Prahy (OP
zaměstnanost) ve výši 39.780 Kč, rozpočtová úprava 39.800 Kč.

2. ukládá

podat informaci na nejbližším ZMČ o rozpočtovém opatření MČ Praha 20 na rok 2017
schvalovaném RMČ na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 13 - poskytnutí
účelové dotace ze SR z ÚP hl. m. Prahy (OP zaměstnanost)

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
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: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0987/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/4/0727/17
ze dne 28.03.2017

Žádost Divadelního sdružení Horních Počernic o individuální dotaci na
celoroční činnost v roce 2017 - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Divadelní sdružení Horních Počernic, Vysokovská 1158/57, Praha 9, o
individuální dotaci na celoroční činnost v roce 2017 ve výši 176.000,- Kč a doporučení Komise
kultury a mládeže

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Divadelní sdružení Horních Počernic,
Vysokovská 1158/57, Praha 9, na celoroční činnost v roce 2017 ve výši 160.000,- Kč, a to
na materiálové náklady.

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na celoroční činnost v roce 2017 spolku Divadelní sdružení
Horních Počernic, Vysokovská 1158/57, Praha 9, k projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Mgr. Eva Březinová, Termín: 22.05.2017
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/0977/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/40/0759/17
ze dne 28.03.2017

Schválení rozpočtů příspěvkovým organizacím na rok 2017 - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočet PO - FZŠ Chodovická na rok 2017, viz příloha č. 1)

2. schvaluje

Rozpočet PO - MŠ U Rybníčku na rok 2017, viz. příloha č. 2)

3. schvaluje

Rozpočet PO - MŠ Chodovická na rok 2017, viz. příloha č. 3)

4. schvaluje

Rozpočet PO - ZŠ Ratibořická na rok 2017, viz. příloha č. 4)

5. schvaluje

Rozpočet PO - ZŠ Stoliňská na rok 2017, viz. příloha č. 5)

6. schvaluje

Rozpočet PO - ZŠ a MŠ Stoliňská na rok 2017, viz. příloha č. 6)

7. schvaluje

Rozpočet PO - DDM Horní Počernice na rok 2017, viz. příloha č. 7)

8. souhlasí

Rozpočet PO - Chvalský zámek na rok 2017, viz. příloha č. 8)

9. schvaluje

Rozpočet PO - Místní veřejná knihovna na rok 2017, viz. příloha č. 9)

10. schvaluje

Rozpočet PO - Kulturní Centrum Horní Počernice na rok 2017, viz. příloha č. 10)



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

11. bere na vědomí

že byla splněna zákonná povinnost tj. návrhy rozpočtů PO byly vyvěšeny na elektronické
úřední desce dne 10. 3. 2017.

12. ukládá

zveřejnit schválené rozpočty na rok 2017 svých PO na elektronické úřední desce nejpozději
do 27. 4. 2017.

13. ukládá

zaslat PO usnesení o schválených rozpočtech na rok 2017.

13.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 07.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0963/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/41/0760/17
ze dne 28.03.2017

Ekonomické informace k datu 24.03.2017 - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 24.03.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0991/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/42/0761/17
ze dne 28.03.2017

Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v
období říjen 2014 - březen 2017 - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v období říjen
2014 – březen 2017 a o možnosti uplatnění připomínek k této zprávě nejpozději do 24.4.2017

2. ukládá

ukládá projednat Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v období
říjen 2014 – březen 2017 v Komisi výstavby a územního rozvoje, Komisi životního prostředí,
Komisi dopravy a předložit RMČ Prahy 20 návrh připomínek k tomuto materiálu

2.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 11.04.2017

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/0955/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/43/0762/17
ze dne 28.03.2017

Zásady dopravní politiky MČ Praha 20 - (8.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

1) zásady dopravní politiky MČ Praha 20

2) doporučení komise dopravy

2. ukládá

projednat v Komisi životního prostředí a Komisi výstavby a územního rozvoje.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.04.2017
Starostka

3. ukládá

projednat Zásady dopravní politiky MČ Praha 20 na veřejném setkání s občany

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 31.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Hana Moravcová, Starostka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0989/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/45/0763/17
ze dne 28.03.2017

Uzavření nájemní smlouvy za účelem provedení stavebních prací -
(9.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- nájem pozemku KN  parc. č. 2012/1 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha ve vlastnictví XXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
- nájem pozemku KN parc. č. 2006 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha ve vlastnictví XXXX
XXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXX
- nájem pozemků KN parc. č. 2010 a 2008 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha ve vlastnictví
XXXX XXXXXXXX XXX
- uzavření nájemní smlouvy s XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
- uzavření nájemní smlouvy s XXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX
- uzavření nájemní smlouvy s XXXX XXXX XXXXXXXXX

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu k podpisu :
    X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXX XXX XXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 18.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0995/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/46/0764/17
ze dne 28.03.2017

Záměr výpůjčky části pozemku KN parc. č. 36 v k. ú. Horní Počernice,
společnosti PSP GDS, s. r. o. - (9.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku pozemku parc. č. 36 , druh pozemku - orná půda, o výměře cca 990 m2 v k. ú.
Horní Počernice na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017  společnosti PSP GDS, s. r. o.
za účelem zřízení staveniště pro výstavbu obytného souboru Beranka II- uzavření smlouvy o
výpůjčce se společností PSP GDS, s. r. o.

2. souhlasí

- se zveřejněním záměru výpůjčky části pozemku KN parc. č. 36 , druh pozemku - orná půda,
o výměře cca 990 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na dobu určitou,  od 1. 5. 2017 do
30. 4. 2018,  společnosti PSP GDS, s. r. o. za účelem zřízení zařízení staveniště pro výstavbu
obytného souboru Beranka II,  na úřední desce MČ Praha 20

3. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce oběma smluvním stranám k podpisu (PSP-GDS, s. r. o.)-
zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku KN parc. č. 36 , druh pozemku - orná půda, o výměře
cca 990 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na dobu určitou,  od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018,
  společnosti PSP GDS, s. r. o. za účelem zřízení  zařízení staveniště pro výstavbu obytného
souboru Beranka II,  na úřední desce MČ Praha 20

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 11.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0996/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/47/0765/17
ze dne 28.03.2017

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem akce
"Rekonstrukce objektu Náchodská č.p. 754" - (9.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/20/2015/0055

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/20/2015/0055

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.03.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0997/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/48/0766/17
ze dne 28.03.2017

Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na
realizaci projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v roce
2017 - (9.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podmínky pro podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního
města Prahy na realizaci projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v roce 2017,
zejména finanční spoluúčasti městské části minimálně ve výši 15% z celkové částky projektu

2. schvaluje

podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na
realizaci projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v roce 2017

3. ukládá

podat žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na
realizaci projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v roce 2017

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.03.2017

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/0994/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/49/0767/17
ze dne 28.03.2017

Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na
realizaci projektu k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti v
roce 2017 - (9.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podmínky pro podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního
města Prahy na realizaci projektu "Bezbariérové Počernice 2017" k vytvoření mapy přístupnosti
a bezbariérovosti v roce 2017, zejména finanční spoluúčasti městské části minimálně ve výši
15% z celkové částky projektu

2. schvaluje

podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy
na realizaci projektu "Bezbariérové Počernice 2017" k vytvoření mapy přístupnosti a
bezbariérovosti objektů na území městské části

3. ukládá

podat žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy
na realizaci projektu "Bezbariérové Počernice 2017" k vytvoření mapy přístupnosti a
bezbariérovosti objektů na území městské části

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.03.2017

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/0993/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/5/0728/17
ze dne 28.03.2017

Žádost Mateřské školy a Základní školy, Praha 9, Bártlova 83 o
výpůjčku technického vybavení na akci "Jarní výstava" - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy a Základní školy, Praha 9, Bártlova 83, o výpůjčku čtyř stánků,
šesti stolů a lavic na každoroční "Jarní výstavu", která se koná dne 11. 5. 2017 od 15:00 hod.

2. schvaluje

zapůjčení technického vybavení v rozsahu čtař stánků na akci "Jarní výstava", která se koná
dne 11. 5. 2017 od 15:00 hod v areálu Základní školy, Bártlova 83, Praha 9, s dopravou
technického vybavení na místo akce dopoledne

3. ukládá

informovat ředitelku Mateřské školy a Základní školy, Praha 9, Bártlova 83, o usnesení Rady
m. č. Praha 20 ve věci týkající se pořádání akce "Jarní výstava" dne 11. 5. 2017 od 15:00 hod
v areálu Základní školy, Praha 9, Bártlova 83

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 04.04.2017

4. ukládá

informovat ředitelku Mateřské školy a Základní školy, Praha 9, Bártlova 83, o nutnosti jednat
ve věci výpůjčky 6 ks stolů a lavic na akci "Jarní výstava", která se uskuteční dne 11. 5. 2017,
s příspěvkovou organizací Chvalský zámek

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 04.04.2017



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

zabezpečit technickou stránku akce "Jarní výstava" dne 11. 5. 2017 od 15:00 hod, s dopravou
technického vybavení na místo dopoledne v den akce

5.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 11.05.2017

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/0961/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/6/0729/17
ze dne 28.03.2017

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy "U
Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115. - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy "U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115,
o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2017/2018, a to na
celkovou kapacitu 130 dětí.

2. schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy "U Rybníčku", Praha 9 - Horní
Počernice, Křovinovo nám. 115, pro školní rok 2017/2018, a to na celkový počet 130 dětí za
předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, a to následovně:

•   1.  třída 28 dětí 
•   2.  třída 28 dětí 
•   3.  třída 23 dětí 
•   4.  třída 26 dětí 
•   5.  třída 25 dětí

Celkem        130 dětí

Celkový počet - 130 dětí - tj. kapacita počtu míst, stanovená v rejstříku škol a školských
zařízení.



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

informovat ředitelku Mateřské školy "U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám.
115, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské
školy na školní rok 2017/2018.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.04.2017

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
zpracoval: Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0954/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/7/0730/17
ze dne 28.03.2017

Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice o individuální
dotaci na podporu celoročních sportovních aktivit TJ a provozu
vlastních sportovních zařízení TJ v roce 2017 - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice o poskytnutí individuální dotace na
podporu celoročních sportovních aktivit v TJ a provozu vlastních sportovních zařízení TJ v roce
2017 ve výši 550.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Tělovýchovná jednota Sokol Horní
Počernice, Praha 9, Chvalkovická 2031/47 na podporu celoročních sportovních aktivit v TJ a
provozu vlastních sportovních zařízení TJ v roce 2017 ve výši 468.000,- Kč, a to na materiálové
náklady a jiné náklady.

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt podpora celoročních sportovních aktivit v TJ
a provozu vlastních sportovních zařízení TJ v roce 2017 spolku Tělovýchovná jednota Sokol
Horní Počernice k projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Mgr. Jiří Beneda, Termín: 22.05.2017
Místostarosta 2

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/0962/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/8/0731/17
ze dne 28.03.2017

Žádost Josefa Ptáčka o individuální dotaci na sportovní činnost bojové
sporty - jiu jitsu, grappling, MMA, kickbox, BJJ v roce 2017 - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Josefa Ptáčka, zákonného zástupce žadatele, o individuální dotaci na sportovní činnost
- bojové sporty - jiu jitsu, grappling, MMA, kickbox, BJJ v roce 2017 ve výši 29.000,- Kč a
doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

- poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 žadateli, zastoupenému zákonným zástupcem
Josefem Ptáčkem, XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXX XX, na sportovní činnost bojové
sporty - jiu jitsu, grappling, MMA, kickbox, BJJ v roce 2017 ve výši 10.000,- Kč, a to na
materiálové náklady a  jiné náklady.

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace

3. ukládá

informovat žadatele zastoupeného zákonným zástupcem Josefem Ptáčkem, o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na rok 2017

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

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na sportovní činnost - bojové
sporty - jiu jitsu, grappling, MMA, kickbox, BJJ s Josefem Ptáčkem, zastoupeným zákonným
zástupcem Josefem Ptáčkem, XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXX XX

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/0976/2017



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

83. schůze

číslo RMC/83/9/0732/17
ze dne 28.03.2017

Žádost Martiny Ptáčkové o individuální dotaci na sportovní činnost
bojové sporty - kickbox, box v roce 2017 - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Martiny Ptáčkové o individuální dotaci na sportovní činnost - bojové sporty - kickbox,
box v roce 2017 ve výši 48.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových
aktivit

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 žadateli, Martině Ptáčkové, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXX XX XXX XX, na sportovní činnost bojové sporty - kickbox, box v roce 2017
ve výši 30.000,- Kč, a to na materiálové náklady a jiné náklady.

-  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace

3. ukládá

informovat žadatele, Martinu Ptáčkovou, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci žádosti o
poskytnutí individuální dotace na rok 2017

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

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na sportovní činnost - bojové
sporty - kickbox, box s Martinou Ptáčkovou, XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXX XX

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/0973/2017


