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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

84. jednání datum konání:
11.04.2017

 
čís. RMC/84/1/0771/17 - RMC/84/9/0779/17

 
 
 
 
 



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

84. schůze

číslo RMC/84/1/0771/17
ze dne 11.04.2017

Žádost společnosti Tichý svět, o.p.s., o individuální dotaci v oblasti
zdravotní a sociální na projekt "Tichá linka" - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost společnosti Tichý svět, o.p.s., o individuální dotaci v oblasti zdravotní a sociální na
projekt "Tichá linka" ve výši 50.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a
protidrogové

2. schvaluje

- poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 společnosti Tichý svět, o.p.s., Staňkovská 378,
Praha 9, 198 00, IČO: 266 11 716, na projekt "Tichá linka" ve výši 10.000,- Kč, a to na
nemateriálové náklady - internet.

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace

3. ukládá

informovat Tichý svět, o.p.s., 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: 25.04.2017



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 projekt "Tichá linka" se
společností Tichý svět, o.p.s., Staňkovská 378, Praha 9, 198 00

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 05.05.2017

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/1009/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/10/0780/17
ze dne 11.04.2017

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Mezilesí 2059 a 2060 - výměna vchodových dveří do
bytů a nebytových prostor" - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Mezilesí 2059 a 2060 - výměna
vchodových dveří do bytů a nebytových prostor" společnosti MOZIS s.r.o., Slezská 856/74,
Praha 3, IČ 28940083, s nabídkovou cenou 2 340 440 Kč bez DPH (2 691 506 Kč včetně DPH)

2. ukládá

ukládá zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Mezilesí 2059 a 2060 - výměna
vchodových dveří do bytů a nebytových prostor" se společností MOZIS s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1021/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/11/0798/17
ze dne 11.04.2017

Připomínky ke Zprávě o uplatnění Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy
v období říjen 2014 - březen 2017 - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

připomínky k Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v období
říjen 2014 – březen 2017 podle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. ukládá

uplatnit schválené připomínky u pořizovatele územně plánovací dokumentace pro území
hl.m.Prahy, Odboru územního rozvoje MHMP

2.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 24.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/1006/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/12/0796/17
ze dne 11.04.2017

Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí na záměr "Brenntag CR s.r.o. -
Stáčení a skladování chlornanu sodného, sklad chemikálií, Praha 20 ,k.
ú. Horní Počernice" - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o navýšení kapacity skladování chlornanu sodného a modernizaci celého areálu
výstavbou nových skladů a zajištění bezpečného stáčení.

2. požaduje

aby byl záměr „Brenntag CR s.r.o. – Stáčení a skladování chlornanu sodného, sklad chemikálií,
Praha 20, k. ú. Horní Počernice“ dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.,  o posuzování
vlivů na životní prostředí. Důvodem tohoto požadavku je zejména možnost výrazného
ovlivnění životního prostředí navýšením automobilové dopravy do areálu při jeho zkapacitnění
a z toho plynoucí možnost zhoršení kvality ovzduší a zvýšení hluku zejména kolem obytné
zástavby za železniční tratí. Předložený záměr neobsahuje popis, jak bude kapacitně rozšířený
areál obsluhován – o kolik se zvýší nákladní doprava do areálu, jaký podíl bude zajišťován
železniční vlečkou.



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

vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy sdělit výše uvedené stanovisko MHMP, Odboru
ochrany prostředí

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 13.04.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Mgr. Alena Šefčíková, radní
bod jednání: BJ/1007/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/13/0781/17
ze dne 11.04.2017

Jmenování tajemníka kontrolního výboru - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o rozvázání pracovního poměru Mgr. Jiřího Arnošta

2. doporučuje

zastupitelstvu města zvolit na pozici tajemníka kontrolního výboru Bc. René Krchňáka

3. ukládá

tajemnici předložit návrh na obsazení místa tajemníka kontrolního výboru na nejbližším
zasedání zastupitelstva

3.1 Zodpovídá: Ing. Helena Váňová, Termín: 31.05.2017
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1015/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/14/0782/17
ze dne 11.04.2017

Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí, na záměr "Zkapacitnění PČOV Horní
Počernice - Čertousy" - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

záměr „Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy“

2. požaduje

aby byl tento záměr posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí. Důvodem tohoto požadavku je, že realizace záměru  na navýšení kapacity čistírny
odpadních vod Čertousy na 22 955 EO výrazně ovlivní část obce, v níž se ČOV nachází.

Předložený záměr neobsahuje popis, jak bude navýšena doprava v dané oblasti zejména
v souvislosti s vyvážením velkého množství stabilizovaných kalů. Neřeší ani zatížení obce
staveništní dopravou.

Dále požadujeme upřesnit, zda a jak bude rozšířená ČOV odcloněna od stávající zástavby a jak
bude řešeno obtěžování obyvatel pachovými látkami,  které je  v současné době ve stávající
kapacitě ČOV  zejména v letním období velkým problémem.

Proto trváme na posouzení celého záměru včetně stávajících objektů jejich zařízení, které
budou modernizovány, v procesu EIA.



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

vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy seznámit s tímto usnesením MHMP, Odbor
ochrany prostředí

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 18.04.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1024/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/15/0793/17
ze dne 11.04.2017

Pronájem části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 100 m2 u
koupaliště v k.ú. Horní Počernice - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části pozemku KN  parc. č. 4320/1  o  výměře cca 100 m2   v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha na dobu určitou,  od 1. 6. 2017 do 31. 8. 2017,  XXXX XXXX XXXXXXXXX,  za účelem
provozování stánku občerstvením,  za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 8.500 Kč/předmět
pronájmu/měsíc,  za podmínky zajištění mobilního WC pro účely provozování občerstvení
- uzavření nájemní smlouvy X XXXX XXXXX XXXXXXXXXX

2. ukládá

-předložit nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.05.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1000/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/16/0783/17
ze dne 11.04.2017

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3796/1 v k. ú. Horní Počernice -
(3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 3796/1, druh pozemku - ostatní
plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře cca 5 m2 v k. ú. Horní Počernice, předem
určenému zájemci, XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 4.840 Kč/m2,  na
úřední desce Úřadu MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3796/1, druh pozemku - ostatní plocha,
způsob využití - ostatní komunikace o výměře cca 5 m2 v k. ú. Horní Počernice, předem
určenému zájemci, XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 4.840 Kč/m2 na
úřední desce Úřadu MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 18.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1001/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/17/0784/17
ze dne 11.04.2017

Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013/120/0027 - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013/120/0027 s Českým kynologickým svazem
ZKO Horní Počernice

2. ukládá

- předložit dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013/120/0027 oběma smluvním stranám k
podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.05.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1003/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/18/0785/17
ze dne 11.04.2017

Záměr prodeje pozemku pozemku parc. č. 3380/9 a části pozemku
parc. č. 4254/1 v k. ú. Horní Počernice - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

-  s prodejem  pozemku parc. č. 3380/9, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná
plocha o výměře 128 m2 a  části pozemku parc. č. 4254/1, druh pozemku - ostatní plocha,
způsob využití -ostatní komunikace o výměře cca 200 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
  XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ Praha 20 žadatelům

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 18.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1004/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/19/0786/17
ze dne 11.04.2017

Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 1781/3 o výměře cca 1 m2 a
parc. č. 1779/2 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Horní Počernice - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- s pronájmem částí pozemku parc. č. 1781/3, druh pozemku - trvalý travní porost o výměře
cca 1 m2 a parc. č. 1779/2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - manipulační
plocha o výměře cca 1 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  společnosti Messer Technogas,
s. r. o., za účelem umístění reklamního stojanu

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ žadateli

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 18.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1005/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/2/0772/17
ze dne 11.04.2017

Žádost o individuální dotaci na podporu sociální služby Azylový dům
Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice, o individuální dotaci na podporu sociální
služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice v roce 2017 ve výši
140.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice,
Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, na podporu sociální služby Azylový
dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice v roce 2017 ve výši 100.000,- Kč, a to na
nemateriálové náklady - úhradu energií a nájemného.

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na podporu sociální služby Azylový dům Střediska
křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice,
k projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Mgr. Eva Březinová, Termín: 22.05.2017
Místostarosta

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/1010/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/20/0787/17
ze dne 11.04.2017

Záměr prodeje pozemků parc. č. 248/15, parc. č. 3729/4 a parc. č.
4360/9 v k. ú. Horní Počernice společnosti PREdistribuce, a. s. - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru prodeje pozemků KN  parc. č. 248/15, druh pozemku - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 74 m2 za cenu 4.150,- Kč/m2,  tj. 307.100,- Kč celkem, parc. č.
3729/4,  druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 za cenu 5.520- Kč/m2,
tj. 71.760,- celkem, parc. č. 4360/9,  druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
17 m2 za cenu 5.690,- Kč/m2, tj. 96.730,- Kč celkem, vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha,
  předem určenému zájemci, společnosti PREdistribuce, a. s.,  na úřední desce MČ Praha 20

2. ukládá

- zveřejnit záměr   prodeje pozemků KN  parc. č. 248/15, druh pozemku - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 74 m2 za cenu 4.150,- Kč/m2,  tj. 307.100,- Kč celkem, parc. č. 3729/4,
  druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 za cenu 5.520- Kč/m2, tj.
71.760,- celkem, parc. č. 4360/9,  druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17
m2 za cenu 5.690,- Kč/m2, tj. 96.730,- Kč celkem, vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha,
  předem určenému zájemci, společnosti PREdistribuce, a. s.,  na úřední desce MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 18.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1002/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/21/0788/17
ze dne 11.04.2017

Investiční záměr "Nájemní byty BERANKA" - (4.01)

Rada městské části Praha 20

související BJ/1027/2017
 

1. bere na vědomí

architektonickou studii investičního záměru "Nájemní byty BERANKA" vypracovanou Ing. arch.
Kristine Karhanovou Grygorian z 03/2017

2. ukládá

předložit RMČ návrh na vypsání výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace
pro územní řízení, stavební povolení a realizační dokumentaci investičního záměru "Nájemní
byty BERANKA", v rozsahu architektonické studie Ing. arch. Kristine Karhanové Grygorian z
03/2017

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.04.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0999/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/24/0789/17
ze dne 11.04.2017

Prodej hrobového zařízení hrobu č. 107 na hřbitově Horní Počernice v
Praze -Horních Počernicích a uzavření smlouvy o prodeji - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

v souladu se zveřejněným záměrem prodej hrobového zařízení hrobu č. 107 na hřbitově  Horní
Počernice v Praze - Horních Počernicích a uzavření smlouvy o prodeji hrobového zařízení s paní
Monikou Bělovou, XXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXX X

2. ukládá

uzavřít smlouvu o prodeji hrobového zařízení s paní Monikou Bělovou, XXXXXXXX XXXXX XXX
XX XXXXX X

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 11.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1008/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/25/0790/17
ze dne 11.04.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 14 – účelový
investiční příspěvek pro ZŠ Ratibořická na zpracování projektové
dokumentace učebny pro polytechnickou výchovu - (7.02)

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. 14 – účelový investiční příspěvek pro ZŠ Ratibořická na
zpracování projektové dokumentace učebny pro polytechnickou výchovu

2. ukládá

předložit na nejbližším ZMČ informaci o rozpočtovém opatření MČ Praha 20 na rok 2017
schvalovaném RMČ na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 14 – účelový
investiční příspěvek pro ZŠ Ratibořická na zpracování projektové dokumentace učebny pro
polytechnickou výchovu

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0992/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/26/0791/17
ze dne 11.04.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 15 – úprava
výdajů OISD - (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. 15 – úprava  výdajů OISD

2. ukládá

předložit na nejbližším ZMČ informaci o rozpočtovém opatření MČ Praha 20 na rok 2017
schvalovaném RMČ na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 15 – úprava výdajů
OISD

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1013/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/27/0792/17
ze dne 11.04.2017

Ekonomické informace k datu 06.04.2017 - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 06.04.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1017/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/28/0797/17
ze dne 11.04.2017

Zápis ze schůzky o autobusových linkách MHD - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

zápis ze setkání s občany ohledně MHD linky 224 konanného dne 1.3.2017

2. ukládá

připravit materiál RMČ - konečné řešení odklonu linky 224

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 23.05.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1011/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/29/0795/17
ze dne 11.04.2017

Souhlas s udělením záštity místostarostky nad divadelním
představením SKP HOPO - (ústní návrh)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s udělením záštity místostarostky Mgr. Evy Březinové nad divadelním představením SKP HOPO
- Azylový dům Horní Počernice "Vyprávěj svůj příběh"

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Andrea Jandová, Asistentka
bod jednání: BJ/1028/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/3/0773/17
ze dne 11.04.2017

Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z investičního
fondu příspěvkové organizace Chvalský zámek - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Chvalského zámku, příspěvková organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi 857,
193 21 Praha 9, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu ve výši
60.000,- Kč.

2. schvaluje

čerpání ve výši 60.000,- Kč z investičního fondu Chvalského zámku, příspěvková organizace,
Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9, za účelem pořízení závěsných lišt na světla ve sklepě
Chvalského zámku a jejich převod do majetku zřizovatele

3. ukládá

informovat ředitelku Chvalského zámku, příspěvková organizace, Na Chvalské tvrzi 857, 193
21 Praha 9, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s čerpáním finančních prostředků
z investičního fondu ve výši 60.000,- Kč.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 25.04.2017



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

informovat ředitelku Chvalského zámku, příspěvková organizace, Na Chvalské tvrzi 857,
193 21 Praha 9, o nutnosti po instalaci a předání lišt od zhotovitele do užívání, informovat
zřizovatele formou protokolu o technickém zhodnocení budovy

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

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/1019/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/30/0794/17
ze dne 11.04.2017

Rezignace na členství v redakční radě Hornopočernického zpravodaje -
(ústní informace)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

rezignaci paní Kateřiny Staňkové na členství v redakční radě Hornopočernického zpravodaje

2. ukládá

informovat paní Kateřinu Staňkovou, že RMČ Praha 20 vzala její rezignaci na vědomí

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 19.04.2017

3. ukládá

zabezpečit provedení změny ve složení členů v redakční radě na webových stránkách Mětské
části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 19.04.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
bod jednání: BJ/1029/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/4/0774/17
ze dne 11.04.2017

Uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci vstupních dveří bytových
domů Mezilesí 2056, 2057, 2059 a 2060 - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci vchodových dveří bytových domů Mezilesí 2056, 2057,
2059 a 2060 se společností AKPA-OKNA s.r.o., Podnikatelská 552, Praha 9, IČ 28169212 za
cenu 322 914,40 Kč bez DPH (371 351,56 Kč včetně DPH)

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci vchodových dveří bytových domů Mezilesí
2056, 2057, 2059 a 2060 se společností AKPA-OKNA s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.04.2017

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/0998/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/5/0775/17
ze dne 11.04.2017

Uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci technologie plynové kotelny v
objektu Jívanská 635 - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci technologie plynové kotelny v objektu Jívanská 635
s Mladenem Kolarem, Kopřivnická 615, Praha 18, IČ 49637941 za cenu 420 698 Kč bez DPH
(509 044,58 Kč včetně DPH)

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci technologie plynové kotelny v objektu Jívanská
635 s Mladenem Kolarem

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.05.2017

3. ukládá

předložit RMČ Praha 20  rozpočtové opatření - rekonstrukce plynové kotelny v objektu Jívanská
635

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický 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/0951/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/6/0776/17
ze dne 11.04.2017

Sleva na nájemném v bytových domech v ul. Dobšická č.p. 1741 - 1742
a v ul. Jívanská č.p. 1743 - 1744 - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

slevu na nájemném v bytových domech Dobšická 1741 - 1742 a Jívanská 1743 -1744 po
dobu provádění půdní vestavby, dle důvodové zprávy

2. ukládá

zajistit poskytnutí slevy na nájemném v bytových domech Dobšická 1741 - 1742 a Jívanská
1743 - 1744 po dobu provádění půdní vestavby

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2017

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/0947/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/7/0777/17
ze dne 11.04.2017

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky "Dodávka pracovního samojízdného stroje – nosiče
výměnných nástaveb" - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Dodávka
pracovního samojízdného stroje – nosiče výměnných nástaveb"

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Mgr. Eva Březinová místostarostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Alena Šefčíková, radní MČ Praha 20,
Mgr. Tomáš Pištěk, právník OKÚ ÚMČ Praha 20,
náhradník - JUDr. Antonín Slezák, právník OKÚ ÚMČ Praha 20,
Jaroslav Píša, vedoucí OMH ÚMČ Praha 20,
náhradník - Petr Báček, vedoucí oddělení MH ÚMČ Praha 20,
Jaromír Dvořák, garážmistr OMH ÚMČ Praha 20,
náhradník - Jan Záloha, referent OMH ÚMČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Libor Kuthan, vedoucí oddělení správy majetku 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 bez DPH

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka pracovního
samojízdného stroje – nosiče výměnných nástaveb"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 14.04.2017



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 pracovního
samojízdného stroje – nosiče výměnných nástaveb"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 09.05.2017

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/0950/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/8/0778/17
ze dne 11.04.2017

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Rekonstrukce ležatých rozvodů na FZŠ a Gymnáziu
Chodovická" - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Rekonstrukce ležatých rozvodů na FZŠ a Gymnáziu Chodovická"

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,
 Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
 náhradník - Libor Kuthan, vedoucí oddělení správy majetku OHSaI ÚMČ Praha 20,
 Bc. Jana Hájková, zástupce veřejnosti,
 náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
 PhDr. Pavel Wild, ředitel FZŠ Chodovická,
 náhradník - Ing. Věra Geršlová, zástupce ředitele FZŠ Chodovická

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce ležatých rozvodů
na FZŠ a Gymnáziu Chodovická"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 21.04.2017



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 "Rekonstrukce ležatých
rozvodů na FZŠ a Gymnáziu Chodovická"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 16.05.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1022/2017



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

84. schůze

číslo RMC/84/9/0779/17
ze dne 11.04.2017

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce "ZŠ Stoliňská 823 – přestavba bytu na učebnu a
rekonstrukce WC" - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "ZŠ
Stoliňská 823 – přestavba bytu na učebnu a rekonstrukce WC"

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,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Libor Kuthan, vedoucí oddělení správy majetku OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ivana Strunz, zástupce veřejnosti,
náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
PhDr. Martin Březina, ředitel ZŠ Stoliňská,náhradník - Ing. Dita Kolářová, zástupce ředitele
ZŠ Stoliňská

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Stoliňská 823 – přestavba
bytu na učebnu a rekonstrukce WC"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 21.04.2017



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 "ZŠ Stoliňská 823 – přestavba
bytu na učebnu a rekonstrukce WC"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 16.05.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1023/2017


