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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

86. jednání datum konání:
09.05.2017

 
čís. RMC/86/1/0846/17 - RMC/86/9/0853/17

 
 
 
 
 



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

86. schůze

číslo RMC/86/1/0846/17
ze dne 09.05.2017

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky "Dodávka pracovního samojízdného stroje – nosiče
výměnných nástaveb" - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka pracovního samojízdného stroje – nosiče
výměnných nástaveb" Unikont Group s.r.o., Služeb 609/6, Malešice, Praha 10, PSČ 10800, IČ
41193113, s nabídkovou cenou 1 836 000 Kč bez DPH (2 221 560 Kč včetně DPH)

2. ukládá

zajistit uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku "Dodávka pracovního samojízdného stroje
– nosiče výměnných nástaveb" se společností Unikont Group s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2017

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/1093/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/10/0879/17
ze dne 09.05.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní souhlas ke stavbě
„ Přípojky kanalizace, vody a plynu pro bytové domy na pozemku KN
parc. č. 36 v k.ú. Horní Počernice“ - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby přípojek kanalizace, vody a plynu pro bytové domy na pozemku KN parc.
č. 36 v k.ú. Horní Počernice v rozsahu projektové dokumentace vypracované společností EBM
s.r.o. z 03/2017

2. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S/20/2016/0045

3. ukládá

předložit dodatek č. 1 ke smlouvě č. S/20/2016/0045 ( Blooman Development )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/1120/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/11/0883/17
ze dne 09.05.2017

Stanovisko k PD záměru stavby "Rekonstrukce budovy Náchodská
175/175 Praha 9 - Horní Počernice" - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

s předloženou studií investičního záměru stavby " Rekonstrukce budovy Náchodská 175/175,
Praha 9 - Horní Počernice" na pozemcích parc. č. 383 a 384 v k.ú. Horní Počernice,
vypracovanou architektem Jakubem Šunkou, z ledna 2017.

2. požaduje

doplnit stanovisko urbanistky MČ Praha 20 k předloženému záměru

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1105/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/12/0881/17
ze dne 09.05.2017

Vyjádření k záměru stavby „Obytná zóna Xaverovský Háj“ - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s předloženou studií investičního záměru „ Obytná zóna Xaverovský Háj“ na pozemcích
p.č. 3722/2, 3721/3, 3720/3, 3720/1, 3717/1, 3718/1 a 3720/2 v k.ú. Horní Počernice,
vypracovanou Studiem K, arch. Ing. T. Kotlíkem, z dubna 2016 za podmínky rozšíření uličního
profilu šíře 9 m a doplnění výsadbových ploch s okrasnými stromy

2. podmiňuje

projednání záměru v územním řízení uzavřením smlouvy o spolupráci při vybudování technické
a dopravní infrastruktury mezi MČ Praha 20 a investorem záměru.

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Xaver. Háj)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.05.2017

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/1111/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/13/0854/17
ze dne 09.05.2017

Dodatek ke koncepci cyklistické dopravy v Horních Počernicích - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložený dodatek ke koncepci cyklistické dopravy v Horních Počernicích

2. schvaluje

předložený dodatek ke koncepci cyklistické dopravy v Horních Počernicích

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1094/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/14/0855/17
ze dne 09.05.2017

Záměr vybudování nabíjecí stanice na elektromobily na parcele
č.1330/1 k.ú Horní Počernice - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Záměr vybudování nabíjecího místa pro elektromobily na parcele č. 1330/1 k.ú. Horní
Počernice

2. schvaluje

záměr vybudování nabíjecí stanice pro elektromobily na parcele č. 1330/1 k.ú. Horní Počernice

3. ukládá

zajištění územního souhlasu s vybudováním přípojky elektřiny pro nabíjecí místo a instalaci
reklamy - světelného panelu na parcele č. 1330/1 k.ú. Horní Počernice

3.1 Zodpovídá: Ing. Zdeněk Vavruška, Termín: 31.08.2017
Vedoucí OHSI

4. ukládá

zajistit poptávku dodavatele přípojky elektřiny

4.1 Zodpovídá: Ing. Zdeněk Vavruška, Termín: 29.05.2017
Vedoucí OHSI

5. ukládá

na základě výsledku výběru z nabídek dodavatelů připravit podklad pro návrh rozpočtové
změny  pro vybudování přípojky elektřiny  

5.1 Zodpovídá: Ing. Zdeněk Vavruška, Termín: 29.05.2017
Vedoucí OHSI

6. ukládá

předložit ke schválení rozpočtovou změnu potřebnou k realizaci vybudování přípojky elektřiny
pro nabíjecí stanici pro elektromobily

6.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 06.06.2017
Vedoucí ekonomického odboru



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

7. ukládá

realizaci vybudování přípojky elektřiny pro nabíjecí stanici pro elektromobily.

7.1 Zodpovídá: Ing. Zdeněk Vavruška, Termín: 30.09.2017
Vedoucí OHSI

8. ukládá

Připravit s PRE smlouvu o předání vybudované přípojky elektřiny a instalaci nabíjecí stanice
pro elektromobily

8.1 Zodpovídá: Ing. Zdeněk Vavruška, Termín: 30.09.2017
Vedoucí OHSI

8.2 Zodpovídá: Mgr. Tomáš Pištěk, Termín: 30.09.2017
Právník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Koordinační, programový a projektový pracovník
předkládá: Ing. Helena Váňová, Tajemník
bod jednání: BJ/1098/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/15/0856/17
ze dne 09.05.2017

Návrh na opětovné zvolení do funkce přísedících pro Obvodní soud
Prahy 9 - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

1) s navržením Ing. Jany Babuské, XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXXX, na funkci přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 9 za Městskou část Praha
20 a doporučuje ke zvolení Zastupitelstvu městské části Praha 20; konec volebního období
je 15.9.2017

2) s navržením Mgr. Miroslava Fraňka, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXX, na funkci přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 9 za Městskou část Praha
20 a doporučuje ke zvolení Zastupitelstvu městské části Praha 20; konec volebního období
je 16.9.2017

3) s navržením Ing. Ivety Marešové, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXX, na funkci přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 9 za Městskou část Praha
20 a doporučuje ke zvolení Zastupitelstvu městské části Praha 20; konec volebního období
je 13.6.2017



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

2. ukládá

předložit návrh prodloužení vol. mandátu přísedících u Obvodního soudu pro Prahu 9  ZMČ
Praha 20

2.1 Zodpovídá: Ing. Helena Váňová, Termín: 22.05.2017
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Ing. Helena Váňová, Tajemník
bod jednání: BJ/1106/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/16/0857/17
ze dne 09.05.2017

Termíny jednání RMČ a ZMČ v 2. pololetí r. 2017 - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s termíny jednání RMČ : 25.7., 15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12.,
19.12.2017

- s termíny zasedání ZMČ: 18.9., 18.12.2017

2. ukládá

zveřejnit termíny zasedání ZMČ Praha 20 v 2. pololetí r. 2017 na webu

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 23.05.2017

3. ukládá

předložit termíny jednání RMČ a ZMČ v 2. pol. r. 2017 jako informaci na nejbližším zasedání
ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1117/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/17/0884/17
ze dne 09.05.2017

Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 -
(2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh předloženého programu 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 dne 22.5.2017 od
17:00 hod. na Chvalském zámku v Horních Počernicích

2. ukládá

připravit 20. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1123/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/19/0858/17
ze dne 09.05.2017

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby "Nájemní byty Beranka - projektová dokumentace" - (2.19)

Rada městské části Praha 20

související RMC/84/21/0788/17
 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Nájemní byty
Beranka - projektová dokumentace"

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,
Ing. Helena Váňová, tajemnice ÚMČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Tomáš Pištěk, 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

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího
poměru nabídkové ceny a kvality s využitím následujících dílčích hodnotících kritérií:
1) Celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 80 %2) Zkušenosti hlavního inženýra projektu
- váha 20 %

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Nájemní byty Beranka -
projektová dokumentace"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 12.05.2017



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 malého rozsahu "Nájemní byty
Beranka - projektová dokumentace"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 06.06.2017

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/1027/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/2/0845/17
ze dne 09.05.2017

Návrh na nákup nového lisu pro SD - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s nákupem nového lisu ORWAK 3420 za cenu 249.000,- Kč bez DPH od firmy TOMRA s.r.o,
Mochovská 1671 Čelákovice

2. ukládá

zajistit podepsání kupní smlouvy

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 22.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1096/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/20/0880/17
ze dne 09.05.2017

Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č.
4458/40, KN parc. č. 4468/7, KN parc. č. 4568/2, KN parc. č. 4568/3,
KN parc. č. 4570/10 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- se záměrem odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 4458/40 o
výměře 63 m2, druh pozemku - orná půda, KN parc. č. 4468/7 o výměře 3141 m2, druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, KN parc. č. 4568/2 o výměře 6794 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – dálnice, KN parc. č. 4568/3 o výměře 5285
m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – dálnice, KN parc. č. 4570/10 o výměře
1645 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – dálnice vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha z důvodu výstavby dálnice „Pražský okruh“, kdy záměrem hlavního města Prahy
je převod pozemků do majetku státu, zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

2. ukládá

- předložit záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 4458/40
o výměře 63 m2, druh pozemku - orná půda, KN parc. č. 4468/7 o výměře 3141 m2, druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, KN parc. č. 4568/2 o výměře 6794 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – dálnice, KN parc. č. 4568/3 o výměře 5285
m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – dálnice, KN parc. č. 4570/10 o výměře



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

1645 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – dálnice vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha z důvodu výstavby dálnice „Pražský okruh“,  k projednání v ZMČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1099/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/21/0882/17
ze dne 09.05.2017

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

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- s prodejem části pozemku označené v geometrickém plánu č. 5261-48/2017 jako díl d o
výměře 6 m2 oddělený z pozemku parc. č. 3796/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob
využití - ostatní komunikace v k. ú. Horní Počernice XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

2. ukládá

- sdělit stanovisko Rady MČ žadateli

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.05.2017

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1100/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/22/0876/17
ze dne 09.05.2017

Prodej pozemků parc. č. 248/15, parc. č. 3729/4 a parc. č. 4360/9 v k.
ú. Horní Počernice společnosti PREdistribuce, a. s. - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s prodejem 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, společnosti
PREdistribuce, a. s.

- s uzavřením kupní smlouvy se společností PREdistribuce, a. s.

2. ukládá

- předložit  prodej 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. k projednání v ZMČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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/1101/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/23/0878/17
ze dne 09.05.2017

Duplicitní vlastnictví k pozemku parc. č. 4501/13 v k. ú. Horní
Počernice - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s nabytím pozemku parc. č. 4501/13, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –
ostatní komunikace o výměře 148 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha z vlastnictví České
republiky, práva hospodaření s majetkem státu Státního statku hl. m. Prahy, „v likvidaci“, na
základě jednostranného potvrzení o vzdání se vlastnického práva ve prospěch hl. m. Prahy,
svěřené správy MČ Praha 20

2. ukládá

- předložit nabytí pozemku parc. č. 4501/13, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –
ostatní komunikace o výměře 148 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha z vlastnictví České
republiky, práva hospodaření s majetkem státu Státního statku hl. m. Prahy, „v likvidaci“, na
základě jednostranného potvrzení o vzdání se vlastnického práva ve prospěch hl. m. Prahy,
svěřené správy MČ Praha 20 k projednání v ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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/1102/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/24/0877/17
ze dne 09.05.2017

Uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. ORO 2005 0363 uzavřené
mezi MČ Praha 20 a společností Hotel Chvalská tvrz, s. r. o. - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. ORO 2005 00363 se společností Hotel Chvalská
tvrz, s. r. o.

2. ukládá

- předložit dodatek č. 5 nájemní smlouvě č. ORO 2005 00363 oběma smluvním stranám k
podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2017

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/1103/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/25/0875/17
ze dne 09.05.2017

Informace o plnění usnesení - (5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o plnění usnesení RMČ

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Helena Váňová, Tajemník
předkládá: Ing. Helena Váňová, Tajemník
bod jednání: BJ/1125/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/27/0859/17
ze dne 09.05.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 25 - úprava
investičních výdajů - (7.01)

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. 25 - úprava investičních výdajů

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované
RMČ na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 25 - úprava investičních výdajů

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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/1083/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/28/0860/17
ze dne 09.05.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 26 - úprava
běžných výdajů koncepce sportu, poskytnut individuální dotace,
úprava výdaje VPP, příjem daru na lavičku Václava Havla - (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. 26 - úprava běžných výdajů koncepce sportu, poskytnut
individuální dotace, úprava výdaje VPP, příjem daru na lavičku Václava Havla

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ
na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 26 - úprava běžných výdajů koncepce
sportu, poskytnut individuální dotace, úprava výdaje VPP, příjem daru na lavičku Václava Havla

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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/1109/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/29/0861/17
ze dne 09.05.2017

Schválení odpisového plánu na rok 2017 KC Horní Počernice - (7.03)

Rada městské části Praha 20

související RMC/83/11/0734/17
 

1. schvaluje

odpisový plán příspěvkové organizace KC Horní počernice na rok 2017, který je zvýšen o odpisy
ve výši 5.893 Kč v souvislosti s pořízením videoprojektoru, nová výše odpisového plánu na
rok 2017 je ve výši  43.685 Kč. Příspěvková organizace pokryje navýšení odpisů z provozního
příspěvku poskytovaného jí zřizovatelem.

2. ukládá

zaslat usnesení KC Horní Počernice.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.05.2017

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/1115/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/3/0847/17
ze dne 09.05.2017

Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy,
kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy. - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti
hl. m. Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy.

2. souhlasí

 s návrhem nařízení, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují
oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

3. ukládá

zaslat stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým
se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky
užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy odboru rozvoje financování dopravy
MHMP

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 20.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1097/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/30/0862/17
ze dne 09.05.2017

Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2016 MŠ Chodovická - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku MŠ Chodovická za rok 2016 na základě předložených podkladů pro schválení
účetní závěrky za rok 2016 - rozvaha k 31.12.2016, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016,
příloha k 31.12.2016, přehled pohledávek k 31.12.2016, inventarizace rozvahových a
podrozvahových účtů k 31.12.2016.

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 25.909.079,42 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 119.541,11 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 25.899.239,30 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 104.938,31 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2016 je 24.442,92 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 24.442,92 Kč následovně:
Fond odměn tj. 80%   19.544,00 Kč

Rezervní fond tj. 20%   4.888,92 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 a o
schválení účetní závěrky za rok 2016 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 18.05.2017
Vedoucí ekonomického odboru

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1052/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/31/0863/17
ze dne 09.05.2017

Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2016 KC Horní Počernice -
(7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku KC Horní Počernice za rok 2016 na základě předložených podkladů pro
schválení účetní závěrky za rok 2016 - rozvaha k 31.12.2016, výkaz zisku a ztráty
k 31.12.2016, příloha k 31.12.2016, přehled pohledávek k 31.12.2016, inventarizace
rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2016.

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 9.595.390,86 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 74.137,00 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 9.396.632,12 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,- Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2016 je 272.895,74 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 272.895,74 Kč následovně:
Fond odměn tj. 50%    136.447,00 Kč

Rezervní fond tj. 50%  136.448,74 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 a o
schválení účetní závěrky za rok 2016 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 18.05.2017
Vedoucí ekonomického odboru

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1053/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/32/0864/17
ze dne 09.05.2017

Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2016 Chvalský zámek - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Chvalský zámek za rok 2016 na základě předložených
podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2016 - rozvaha k 31.12.2016, výkaz zisku a
ztráty k 31.12.2016, příloha k 31.12.2016, přehled pohledávek k 31.12.2016, inventarizace
rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2016.

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 8.647.107,44 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 1.283.049,26 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 8.468.387,41 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 1.118.293,77 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2016 je 343.475,52 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 343.475,52 Kč následovně:
Fond odměn tj. 60%    206.085,31 Kč

Rezervní fond tj. 40%  137.390,21 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 a o
schválení účetní závěrky za rok 2016 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 18.05.2017
Vedoucí ekonomického odboru

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1054/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/33/0865/17
ze dne 09.05.2017

Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2016 ZŠaMŠ Spojenců - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku ZŠ a MŠ Spojenců za rok 2016 na základě předložených podkladů pro schválení
účetní závěrky za rok 2016 - rozvaha k 31.12.2016, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016,
příloha k 31.12.2016, přehled pohledávek k 31.12.2016, inventarizace rozvahových a
podrozvahových účtů k 31.12.2016.

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 17.938.982,86 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 71.361,00 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 17.821.178,46 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 4.311,44 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2016 je 184.853,96 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 184.853,96 Kč následovně:

Fond odměn tj. 50%    92.427,00 Kč

Rezervní fond tj. 50%  92.426,96 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 a o
schválení účetní závěrky za rok 2016 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 18.05.2017
Vedoucí ekonomického odboru

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1046/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/34/0866/17
ze dne 09.05.2017

Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2016 Místní veřejná knihovna
- (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Místní veřejná knihovna za rok 2016 na základě předložených podkladů
pro schválení účetní závěrky za rok 2016 - rozvaha k 31.12.2016, výkaz zisku a ztráty
k 31.12.2016, příloha k 31.12.2016, přehled pohledávek k 31.12.2016, inventarizace
rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2016.

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 4.103.091,22 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,00 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 3.954.938,48 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,00 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2016 je 148.152,75 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 148.152,75 Kč
následovně:

Fond odměn tj. 80%    118.000,00 Kč

Rezervní fond tj. 20%    30.152,75 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 a o
schválení účetní závěrky za rok 2016 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 18.05.2017
Vedoucí ekonomického odboru

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1047/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/35/0867/17
ze dne 09.05.2017

Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2016 FZŠ Chodovická - (7.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku FZŠ Chodovická za rok 2016 na základě předložených podkladů pro schválení
účetní závěrky za rok 2016 - rozvaha k 31.12.2016, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016,
příloha k 31.12.2016, přehled pohledávek k 31.12.2016, inventarizace rozvahových a
podrozvahových účtů k 31.12.2016.

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 32.008.615,30 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 677.761,00 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 31.949.410,54 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 447.301,30 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2016 je 289.664,46 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 289.664,46 Kč následovně:
Fond odměn tj. 80%    231.730,00 Kč

Rezervní fond tj. 20%    57.934,46 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 a o
schválení účetní závěrky za rok 2016 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 18.05.2017
Vedoucí ekonomického odboru

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1055/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/36/0868/17
ze dne 09.05.2017

Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2016 Dům dětí a mládeže -
(7.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže za rok 2016 na základě
předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2016 - rozvaha k 31.12.2016,
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016, příloha k 31.12.2016, přehled pohledávek k 31.12.2016,
inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2016.

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 9.432.694,18 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 22.233,00 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 9.358.723,72 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 14.414,88 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2016 je 81.788,58 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 81.788,58 Kč následovně:
Fond odměn tj. 80%    65.000,00 Kč

Rezervní fond tj. 20%  16.788,58 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 a o
schválení účetní závěrky za rok 2016 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 18.05.2017
Vedoucí ekonomického odboru

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1056/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/37/0869/17
ze dne 09.05.2017

Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2016 ZŠ Stoliňská - (7.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku ZŠ Stoliňská za rok 2016 na základě předložených podkladů pro schválení
účetní závěrky za rok 2016 - rozvaha k 31.12.2016, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016,
příloha k 31.12.2016, přehled pohledávek k 31.12.2016, inventarizace rozvahových a
podrozvahových účtů k 31.12.2016.

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 26.653.715,40 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 295.991,00 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 26.574.881,28 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 183.124,87 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2016 je 191.700,25 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 191.700,25 Kč následovně:

Fond odměn tj. 80%    153.360,00 Kč

Rezervní fond tj. 20%    38.340,25 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 a o
schválení účetní závěrky za rok 2016 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 18.05.2017
Vedoucí ekonomického odboru

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1038/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/38/0870/17
ze dne 09.05.2017

Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2016 ZŠ Ratibořická - (7.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku ZŠ Ratibořická za rok 2016 na základě předložených podkladů pro schválení
účetní závěrky za rok 2016 - rozvaha k 31.12.2016, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016,
příloha k 31.12.2016, přehled pohledávek k 31.12.2016, inventarizace rozvahových a
podrozvahových účtů k 31.12.2016.

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 36.186.808,35 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 376.460,00 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 36.186.760,74 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 80.822,00 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2016 je 295.685,61 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 295.685,61 Kč následovně:
Fond odměn tj. 80%    236.548,48 Kč

Rezervní fond tj. 20%    59.137,13 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 a o
schválení účetní závěrky za rok 2016 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 18.05.2017
Vedoucí ekonomického odboru

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1045/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/39/0871/17
ze dne 09.05.2017

Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2016 MŠ U Rybníčku - (7.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku MŠ U Rybníčku za rok 2016 na základě předložených podkladů pro schválení
účetní závěrky za rok 2016 - rozvaha k 31.12.2016, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016,
příloha k 31.12.2016, přehled pohledávek k 31.12.2016, inventarizace rozvahových a
podrozvahových účtů k 31.12.2016.

Celkové příjmy z hlavní činnosti jsou ve výši 9.183.341,06 Kč.

Celkové příjmy z hospodářské činnosti jsou ve výši 18.801,00 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 9.005.091,44 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 5.989,09 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2016 je 190.814,19 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 190.814,19 Kč následovně:
Fond odměn tj. 80%    152.651,00 Kč

Rezervní fond tj. 20%    38.163,19 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 a o
schválení účetní závěrky za rok 2016 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 18.05.2017
Vedoucí ekonomického odboru

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1049/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/4/0848/17
ze dne 09.05.2017

Žádost o svolení pořádat akci RODINNÝ BĚH na území MČ Praha 20 a
technickou podporu - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost předsedkyně Atletického oddílu TJ Sokol Horní Počernice, paní Anny
Ondriášové, Chvalkovická 2031/47, Praha 9 - Horní Počernice, o souhlas s pořádáním akce
"RODINNÝ BĚH" dne 16.5.2017 a žádost o výpůjčku 3 ks stolů a 3 ks lavic na akci "RODINNÝ
BĚH"

2. schvaluje

pořádání akce "RODINNÝ BĚH" dne 16.5.2017 organizovanou Atletickým oddílem TJ Sokol
Horní Počernice ve spolupráci s o.s. MUM - Rodinné centrum, Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní
Počernice, za podmínky uvedení pozemků do původního stavu a závoz 3 ks velkých stolů a 3
ks lavic zapůjčených příspěvkovou organizací Chvalský zámek na akci dne 16.5. 2017

3. ukládá

informovat předsedkyni Atletického oddílu TJ Sokol Horní Počernice, o usnesení Rady m.č.
Praha 20 ve věci souhlasu s pořádáním akce "RODINNÝ BĚH" a s technickou podporou ze
strany městské části na akci dne 16.5.2017 podmíněné uvedením pozemků do původního
stavu ze strany TJ Sokol Horní Počernice ve spolupráci s o.s. RC MUM

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.05.2017



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

zajistit na akci "RODINNÝ BĚH", která se koná dne 16. 5. 2017 v době od 16:00 hod do 17.30
hod. závoz 3 velkých stolů a 3 lavic zapůjčených příspěvkovou organizací Chvalský zámek

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 16.05.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1112/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/40/0872/17
ze dne 09.05.2017

Informace o hospodaření MČ Praha 20 k 31. 3. 2017 - (7.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o hospodaření Městské části Praha 20 k 31. 3. 2017.

2. ukládá

předložit pro informaci na nejbližším ZMČ informaci o hospodaření MČ Praha 20 k 31. 3. 2017

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1095/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/41/0873/17
ze dne 09.05.2017

Ekonomické informace k datu 04.05.2017 - (7.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 04.05.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1118/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/42/0874/17
ze dne 09.05.2017

Informace o harmonogramu pořizování Územního plánu hl. m. Prahy
(Metropolitního plánu) - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o schválení harmonogramu pořizování Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního
plánu) Zastupitelstvem hlavního města Prahy dne 27.4.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/1104/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/5/0849/17
ze dne 09.05.2017

Tísňová péče pro seniory na území Městské části Praha 20 - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podané informace týkající se možnosti zvýšit dostupnost tísňové péče pro seniory MČ Praha 20

2. schvaluje

záměr zakoupit koncová zařízení pro poskytování tísňové péče seniorům MČ Praha 20

3. ukládá

předložit k projednání v RMČ smlouvu se Životem 90 ve věci tísňové péče pro seniory MČ
Praha 20

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.06.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1113/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/6/0850/17
ze dne 09.05.2017

Žádost o finanční dar na zhotovení poháru pro vítěze Memoriálu
Martina Turny - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Miloše Turny o poskytnutí finančního daru na zhotovení poháru pro vítěze Memoriálu
Martina Turny, ve výši 5.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na zhotovení poháru pro vítěze Memoriálu
Martina Turny, pro p. Miloše Turnu, XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXX XX

3. ukládá

informovat žadatele, p. Miloše Turnu, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci
poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.05.2017

4. ukládá

uzavřít s p. Milošem Turnou, XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X, smlouvu o poskytnutí finančního
daru ve výši 5.000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.05.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1110/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/7/0851/17
ze dne 09.05.2017

Žádost spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s., o individuální dotaci za účelem obnovy a pořízení sportovního
vybavení, udržby Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích
v oblasti sportu a bezpečnosti, všestranný sport dětí a mládeže -
(2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o poskytnutí
individuální dotace na obnovu a pořízení sportovního vybavení, údržbu Chvalského lomu,
kvalifikaci a vzdělávání vedoucích v oblasti sportu a bezpečnosti, všestranný sport dětí
a mládeže v roce 2017 ve výši 109.500,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a
volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku  Junák - Český skaut, středisko Oheň
Horní Počernice, z.s., Praha 9, Na Chvalské tvrzi 860/1 na na obnovu a pořízení sportovního
vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikaci a vzdělávání vedoucích v oblasti sportu a
bezpečnosti, všestranný sport dětí a mládeže ve výši 109.500,- Kč dle projektu

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na obnovu a pořízení sportovního vybavení, údržbu
Chvalského lomu, kvalifikaci a vzdělávání vedoucích v oblasti sportu a bezpečnosti, všestranný



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

sport dětí a mládeže v roce 2017 spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s., Praha 9, Na Chvalské tvrzi 860/1, k projednání na ZMČ

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1108/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/8/0852/17
ze dne 09.05.2017

Žádost o finanční příspěvek na přípravu a realizaci investičního záměru
- přístavba gymnastické tělocvičny v areálu Chvalkovická - (2.08)

Rada městské části Praha 20

související RMC/87/5/0889/17
 

1. bere na vědomí

žádost spolku TJ Sokol Horní Počernice, Chvalkovická 2031/47, 193 00 Praha 9 - Horní
Počernice, o finanční příspěvek na přípravu a realizaci investičního záměru - přístavba
gymnastické tělocvičny, doplněnou o cenovou nabídku na projektovou dokumentaci na
gymnastickou tělocvičnu - přístavba tělocvičny Sokol Horní Počernice v ulici Chvalkovická, ze
dne 28. 4. 2017

2. souhlasí

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 700.000,- Kč na přípravu a realizaci investičního
záměru - přístavba gymnastické tělocvičny v areálu Chvalkovická

3. ukládá

předložit žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000.000,- Kč na přípravu a
realizaci investičního záměru - přístavby gymnastické tělocvičny v areálu Chvalkovická

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

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1124/2017



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

86. schůze

číslo RMC/86/9/0853/17
ze dne 09.05.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení ke stavbě
"Novostavba RD na p.č. 4367/8, k.ú. Horní Počernice" v rozsahu
umístění a provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky a
komunikačního napojení na komunikaci Pod Starákem. - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním a provedením stavby vodovodní a kanalizační přípojky a se stavební úpravou
komunikace  v ulici Pod Starákem, za účelem komunikačního napojení,  na pozemcích parc.č.
4367/9 a 4365/72 v k.ú. Horní Počernice,  v rámci stavby "Novostavba rodinného domu na
p.č. 4367/8, k.ú. Horní Počernice", dle předložené projektové dokumentace pro územní řízení,
vypracované Ing. J. Šilerovou, Černčice  z července 2016.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku p.č. 4367/9 a 4365/752 o výměře 34 m2 paní Janě Pavlové a panu
Janu Pavlovi na dobu určitou max. 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s paní Janou Pavlovou a panem Janem Pavlem

3. ukládá

• sdělit stanovisko Rady MČ žadateli
• předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám (Pavlovi)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.05.2017

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/1107/2017


