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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

85. jednání datum konání:
25.04.2017

 
čís. RMC/85/1/0802/17 - RMC/85/9/0810/17

 
 
 
 
 



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

85. schůze

číslo RMC/85/1/0802/17
ze dne 25.04.2017

Darovací smlouva na zakoupení lavičky Václava Havla - (2.01)

Rada městské části Praha 20

související RMC/81/1/0669/17
související RMC/83/36/0755/17
 

1. souhlasí

s přijetím daru ve výši 30.000 Kč od pana XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X
XXXXX X XXXXX XXXXXXXXX na zakoupení lavičky Václava Havla

2. schvaluje

darovací smlouvu č. S/12/2017/0939

3. ukládá

uzavřít darovací smlouvu č. S/12/2017/0939

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1025/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/10/0800/17
ze dne 25.04.2017

Podání žádosti o dotaci na zajištění bezbariérového přístupu do budovy
FZŠ a gymnázia Chodovická 2250 z grantového programu hl. m. Prahy
pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na
území hl. m. Prahy na rok 2017 - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podání žádosti o dotaci na zajištění bezbariérového přístupu do budovy FZŠ a gymnázia
Chodovická 2250 z grantového programu hl. m. Prahy pro oblast podpory v oblasti přístupnosti
a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy na rok 2017

2. ukládá

podat žádost o dotaci na zajištění bezbariérového přístupu do budovy FZŠ a gymnázia
Chodovická 2250 z grantového programu hl. m. Prahy pro oblast podpory v oblasti přístupnosti
a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy na rok 2017

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 05.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1073/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/11/0811/17
ze dne 25.04.2017

Program prevence kriminality Městské části Praha 20 na období 2017
až 2021 - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

předložený Program prevence kriminality Městské části Praha 20 na období 2017 až 2021

2. ukládá

realizovat ve spolupráci s ostatními odbory navrhovaná programová opatření a monitorovat a
vyhodnocovat vývoj kriminality na území městské části

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.12.2021

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1044/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/12/0812/17
ze dne 25.04.2017

Žádost Senior fitnes z.s. o poskytnutí individuální dotace na projekt
"Senioři Prahy 20 v pohybu" - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Senior fitnes z.s., o individuální dotaci na projekt "Senioři Prahy 20 v pohybu" ve výši
36.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

- poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Senior fitnes z.s., Stamicova 1968,
162 00 Praha 2, IČO: 22724770, na projekt "Senioři Prahy 20 v pohybu", ve výši 36.000,-
Kč, a to na nemateriálové náklady.

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace

3. ukládá

informovat spolek Senior fitnes z.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: 16.05.2017



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

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na projekt "Senioři Prahy 20 v
pohybu" se spolkem Senior fitnes zs., Stamicova 1968, 162 00 Praha 6, IČO: 22724770

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1059/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/13/0813/17
ze dne 25.04.2017

Žádost Ing. Lenky Malé o poskytnutí individuální dotace na
jednorázové sportovní akce a pronájem - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Ing. Lenky Malé, o individuální dotaci na jednorázové sportovní akce a pronájem v roce
2017 ve výši 24.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

- poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Ing. Lence Malé, na jednorázové sportovní
akce a pronájem v roce 2017 ve výši 24.000,- Kč, a to na turnaj v přehazované, sportovní
den dětí a rodičů "POJĎTE SI HRÁT", prázdninové sportovní soustředění a kurz volejbal
dětí.

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace

3. ukládá

informovat Ing. Lenku Malou, 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: 16.05.2017



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

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na jednorázové sportovní akce
a pronájem v roce 2017 s Ing. Lenkou Malou, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXX XX

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1057/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/14/0814/17
ze dne 25.04.2017

Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální
dotaci na podporu činnosti klubu seniorů - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice, o individuální dotaci na podporu činnosti
Klubu seniorů Střediska křesťanské pomoco Horní Počernice v roce 2017 ve výši 12.000,- Kč
a doporučení Komise kultury

2. schvaluje

- poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Středisku křesťanské pomoci Horní
Počernice, na podporu činnosti Klubu seniorů Střediska křesťanské pomoci Horní
Počernice v roce 2017 ve výši 12.000,- Kč, a to na:

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace

3. ukládá

informovat Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, 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: 16.05.2017



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

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti Klubu
seniorů Střediska křesťanské pomoc Horní Počernice v roce 2017 se Střediskem křesťanské
pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 69780145

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 16.05.2017

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/1084/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/15/0815/17
ze dne 25.04.2017

Žádost spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s., o individuální dotaci na skautské akce během roku - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci
na skautské akce během roku akce pro rodiče a veřejnost v roce 2017 ve výši 57.000,- Kč
a doporučení Komise kultury

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň
Horní Počernice, z.s., na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost v roce 2017
ve výši 57.000,- Kč, a to na:

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost
v roce 2017 spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., Na Chvalské
tvrzi 860/1, Praha 9, k projednání v 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/1076/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/16/0816/17
ze dne 25.04.2017

Žádost spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s., o individuální dotaci na masopustní průvod - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci
na akci masopustní průvod ve výši 1.800,- Kč a doporučení Komise kultury

2. schvaluje

- poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Junák - Český skaut, středisko
Oheň Horní Počernice, z.s., na masopustní průvod ve výši 1.800.- Kč, a to na pronájem
koňského kočáru a zápůjčku doprovodných koní

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace

3. ukládá

informovat spolek Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.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: 16.05.2017



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

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na masopustní průvod v roce
2017 se spolkem Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., Na Chvalské tvrzi
860/1, 193 00 Praha 9, IČO: 63834910

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 16.05.2017

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/1080/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/17/0817/17
ze dne 25.04.2017

Návrh na přidělení účelové neinvestiční dotace/příspěvku z rozpočtu
MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní
Počernice a MA21 - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Návrh na přidělení účelových neinvestičních dotací/příspěvků z rozpočtu MČ Praha 20 na
podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a místní Agenda 21 pro rok 2017

2. schvaluje

Přidělení účelových neinvestičních dotací/příspěvků z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit
v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a místní Agenda 21 pro rok 2017 a to v následující
výši:

ZŠ Stoliňská :Předáváme/přebíráme zkušenosti s MA21 v MO Ostrava -Poruba ve výši
36 015,- Kč

RC MUM z.s.: VUR 2017 ve výši 22 470,- Kč   

ČS Včelařů ZO Horní Počernice : Prezentace včelařství na akci Počernice v pohybu ve výši
3 000,- Kč

NEPOSEDA, z.ú. : Zdravíme Mezilesí ve výši  8 500,- 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

předložit přidělení účelových neinvestičníchdotací/příspěvků z rozpočtu MČ Praha 20 na
podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a místní Agenda 21 pro rok 2017
pro ZŠ Stoliňská, RC MUM z.s. a Neposedu z.ú. ke schválení ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Koordinační, programový a projektový pracovník
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1051/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/18/0844/17
ze dne 25.04.2017

Stanovisko k umístění stavby přípojek vodovodu a plynu na pozemku
KN parc. č. 4131/11 a 4131/1 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
k modernizaci bytového domu č.p. 2010/1 a 2011/3, včetně jeho
zateplení v ul. U Věže v Praze - Horních Počernicích, v rozsahu dle
projektové dokumentace vypracované Bc. J. Jarošem ze září 2016. -
(2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

s umístěním stavby nové přípojky vodovodu a plynovodu na pozemku p.č. 4131/1 a
4131/11 v k.ú. Horní Počernice pro bytový dům č.p. 2010 a 2011 a s provedením jeho
zateplení zasahujícího na pozemek p.č. 4131/11 v k.ú. Horní Počernice, a to minimálně
do doby, než budou odstraněny nebo dodatečně povoleny nepovolené stavební úpravy
výše uvedeného domu, na které je stavebním úřadem vedeno řízení o jejich odstranění
pod sp.zn. SZ MCP20 012117/2016.

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (BD Fedorciv)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 09.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1058/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/19/0818/17
ze dne 25.04.2017

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "MŠ Spojenců 2170 - oprava vodovodního potrubí,
odpadů a WC" - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "MŠ
Spojenců 2170 - oprava vodovodního potrubí, odpadů a 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,
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,
Zdeněk Trávníček, zástupce veřejnosti,
náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,

Mgr. Naděžda Blesková, ředitelka ZŠ a MŠ Spojenců,náhradník - Mgr. Milena Karlecová,
zástupkyně ředitelky pro MŠ

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "MŠ Spojenců 2170 - oprava
vodovodního potrubí, odpadů a WC"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 02.05.2017



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 "MŠ Spojenců 2170 - oprava
vodovodního potrubí, odpadů a WC"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1087/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/2/0803/17
ze dne 25.04.2017

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a
systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech). -
(2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města
Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

2. nemá námitek

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města
Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

3. ukládá

vedoucí OŽPD seznámit s tímto usnesením Odbor ochrany prostředí MHMP.



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

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 30.04.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Mgr. Alena Šefčíková, Člen rady
bod jednání: BJ/1031/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/20/0819/17
ze dne 25.04.2017

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "MŠ Ratibořická 2299 - oprava vodovodního potrubí,
odpadů a WC - 2. etapa" - (2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "MŠ
Ratibořická 2299 - oprava vodovodního potrubí, odpadů a WC - 2. etapa"

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,

Bc. Dana Uhrová, ředitelka MŠ ,
náhradník - Ing. Magdalena Škvarová, ekonomka MŠ

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "MŠ Ratibořická 2299 - oprava
vodovodního potrubí, odpadů a WC - 2. etapa"



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

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 02.05.2017

5. ukládá

předložit RMČ výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku "MŠ Ratibořická 2299 - oprava
vodovodního potrubí, odpadů a WC - 2. etapa"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1081/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/21/0820/17
ze dne 25.04.2017

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Dodávka a montáž klimatizací pro budovy ÚMČ Praha
20" - (2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Dodávka a montáž klimatizací pro
budovy ÚMČ Praha 20" společnosti KLIMA RAPID, spol. s r.o., Libušská 826/227a, Praha 4,
142 00, IČ: 61458961, s nabídkovou cenou 667 897 Kč bez DPH (808 155,37 Kč s DPH)

2. ukládá

ukládá zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Dodávka a montáž klimatizací
pro budovy ÚMČ Praha 20" se společností KLIMA RAPID spol. s r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 02.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1089/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/22/0821/17
ze dne 25.04.2017

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce "Malování společných prostor, chodeb a sklepů
bytového domu Mezilesí 2056-2057" - (2.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Malování společných prostor,
chodeb a sklepů bytového domu Mezilesí 2056-2057" Václavu Šafránkovi, Vítkova 333/36,
Praha 8, IČ:11201789, s nabídkovou cenou 692 111 Kč s DPH

2. ukládá

ukládá zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Malování společných prostor,
chodeb a sklepů bytového domu Mezilesí 2056-2057" s Václavem Šafránkem

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 02.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Moravcová Hana, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/1091/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/23/0843/17
ze dne 25.04.2017

Návrh obnovy víceúčelového hřiště FZŠ Chodovická na pozemcích p.č.
786/73 a 786/70 - (2.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o návrhu řešení pojistné události na víceúčelovém hřišti FZŠ Chodovická na pozemku
parc. č. 786/73

2. schvaluje

způsob likvidace pojistné události rozpočtem

3. schvaluje

rekonstrukci (modernizaci) hřiště v celé ploše hřiště za cenu 1 399 964 Kč včetně DPH
(odstranění povrchu, stržení vrstvy kameniva, zhutnění plochy, položení zámkové dlažby,
montáž nového multifunkčního sportovního povrchu SPORT COURT-POWER GAME).

4. ukládá

zajistit uzavření smlouvy se spol. PRECOL s.r.o.

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 09.05.2017

5. ukládá

zajistit likvidaci zničeného povrchu hřiště

5.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 09.05.2017



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

6. ukládá

předložit návrh na rozpočtovou úpravu na rekonstrukci víceúčelového hřiště FZŠ Chodovická
na pozemcích parc. č. 786/73 a 786/70

6.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 09.05.2017

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/1088/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/24/0822/17
ze dne 25.04.2017

výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Nucený odtah kouře a tepla z chráněné únikové cesty
v objektech Mezilesí 2059-2060" - (2.24)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Nucený odtah kouře a tepla z
chráněné únikové cesty v objektech Mezilesí 2059-2060" společnosti BARNATHERM s.r.o., Vlčí
Vrch 176, Liberec, IČ: 28669053, s nabídkovou cenou 856 056,96 Kč bez DPH (984 465,50
Kč s DPH)

2. ukládá

ukládá zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Nucený odtah kouře a tepla z
chráněné únikové cesty v objektech Mezilesí 2059-2060" se společností BARNATHERM s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Moravcová Hana, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/1092/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/25/0842/17
ze dne 25.04.2017

Strategický plán rozvoje sportu Městské části Praha 20 - (2.25)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

záměr zpracovat Strategický plán rozvoje sportu Městské části Praha 20

2. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s Mgr. Jakubem Popelkou, Ph.D., zástupcem firmy Lokal Sport, IČ:
76413195, na zpracování Strategického plánu rozvoje sportu Městské části Praha 20

3. ukládá

zajistit spolupráci pana Mgr. Jakuba Popelky, Ph.D. s Komisí sportu,mládeže a volnočasových
aktivit

3.1 Zodpovídá: Mgr. Jiří Beneda, Termín: 31.12.2017
Místostarosta 2

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1062/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/26/0823/17
ze dne 25.04.2017

Výpůjčka 11 stožárů veřejného osvětlení v ulicích Zárybnická/Ke
Starým rybníkům - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření smlouvy o výpůjčce  se společností ABF Realitní, s. r. o. , 110 00 Praha 1 – Nové
Město, Palackého 715/15

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce oběma smluvním stranám k podpisu

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

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1065/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/27/0824/17
ze dne 25.04.2017

Záměr pronájmu částí pozemků KN parc. č. 1981/1 (plocha 5, 6 a 7),
KN parc. č. 1984 (plocha 3, 4), KN parc. č. 1987/1 (plocha 2, plocha
1), KN parc. č. 1990 (plocha 3) o celkové výměře cca 810 m2 v k. ú.
Horní Počernice sloužících jako parkoviště v areálu Chvalského zámku
- (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu částí pozemků KN parc. č. 1981/1 (plocha 5, 6 a 7). KN
parc. č. 1984 (plocha 3, 4), KN parc. č. 1987/1 (plocha 2, plocha 1), KN parc. č. 1990 (plocha
3) za účelem výběru nájemce pro provozování parkoviště v areálu Chvalského zámku formou
veřejné soutěže dle předloženého návrhu na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu částí pozemků KN parc. č. 1981/1 (plocha 5, 6 a 7). KN parc.
č. 1984 (plocha 3, 4), KN parc. č. 1987/1 (plocha 2, plocha 1), KN parc. č. 1990 (plocha 3)
za účelem výběru nájemce pro provozování parkoviště v areálu Chvalského zámku formou
veřejné soutěže dle předloženého návrhu na úřední desce MČ Praha 20.

3. jmenuje

- komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběr nájemce Parkoviště v areálu
Chvalského zámku ve složení:

• Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20
• Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20
• Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20
• Mgr. Tomáš Pištěk, právník



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

• Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI

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/1067/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/28/0825/17
ze dne 25.04.2017

Záměr pronájmu a pronájem části pozemku KN parc. č. 1987/1 o
výměře cca 25 m2 v areálu Chvalského zámku v k. ú. Horní Počernice -
(3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části obecního pozemku KN  parc. č. 1987/1 o  výměře
cca 25 m2 v areálu Chvalské tvrze v k. ú. Horní Počernice společnosti Jahidul spol. s r. o. za
nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 2.125 Kč/měsíc/předmět pronájmu na dobu určitou od
27. 5. 2017 do 27. 9. 2017 za účelem provozování venkovního posezení k restauraci CURRY
and TIKKA ve Špejcharu v areálu Chvalské tvrze na úřední desce MČ Praha 20

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části obecního pozemku KN  parc. č. 1987/1 o  výměře cca 25 m2
v areálu Chvalské tvrze v k. ú. Horní Počernice společnosti Jahidul spol. s r. o. za nájemné ve
výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 2.125 Kč/měsíc/předmět pronájmu na dobu určitou od 27. 5. 2017
do 25. 9. 2017 za účelem provozování venkovního posezení k restauraci CURRY and TIKKA ve
Špejcharu v areálu Chvalské tvrze na úřední desce MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 09.05.2017

3. schvaluje

- pronájem části obecního pozemku KN  parc. č. 1987/1 o  výměře cca 25 m2 v areálu
Chvalské tvrze v k. ú. Horní Počernice společnosti Jahidul spol. s r. o.  za nájemné ve výši
85 Kč/m2/měsíc, tj. 2.125 Kč/měsíc/předmět pronájmu na dobu určitou  od 27. 4. 2017 do
26. 5. 2017 za účelem provozování venkovního posezení k restauraci CURRY and TIKKA
ve Špejcharu v areálu Chvalské tvrze

- uzavření nájemní smlouvy se společností Jahidul spol. s r. o.



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

4. ukládá

- předložit nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.04.2017

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/1069/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/29/0826/17
ze dne 25.04.2017

Záměr prodeje pozemku KN parc. č. 3796/5 v k. ú. Horní Počernice -
(3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 3796/5,  druh pozemku – ostatní

plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 48 m2 v k. ú. Horní Počernice, XXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX za kupní

cenu ve výši 4.840 Kč/m2 na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 3796/5,  druh pozemku ? ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace o výměře 48 m2 v k. ú. Horní Počernice, XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX za kupní cenu ve výši

4.840 Kč/m2 na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 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/1070/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/3/0804/17
ze dne 25.04.2017

Návrh na ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 37 v ulici
Mezilesí č.p. 2056 v Praze - Horních Počernicích - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 37 v ulici Mezilesí č.p. 2056 dohodou ke dni
30.04.2017

2. ukládá

zajistit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 37 v ulici Mezilesí
č.p. 2056 dohodou ke dni 30.04.2017

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.04.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1018/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/30/0827/17
ze dne 25.04.2017

Záměr pachtu pozemků parc. č. 4205/3, parc. č. 4207, parc. č.
4210/431, parc. č. 4210/432, parc. č. 4222/1, parc. č. 4224, parc. č.
4225/2, parc. č. 4225/13, parc. č. 4225/14, parc. č. 4230/1 a části
pozemku parc. č. 4225/1 v k.ú. Horní Počernice za účelem provozování
zemědělské výroby - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pachtu pozemků parc. č. 4205/3, druh pozemku – orná půda o

výměře 593 m2, parc. č. 4207, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní
komunikace o výměře 392 m2, parc. č. 4210/431, druh pozemku – orná půda o výměře 184

m2, parc. č. 4210/432, druh pozemku – orná půda o výměře 11 m2, parc. č. 4222/1, druh

pozemku – orná půda o výměře 2045 m2, parc. č. 4224, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace o výměře 148 m2, parc. č. 4225/2, druh pozemku –

trvalý travní porost o výměře 365 m2, parc. č. 4225/13, druh pozemku – trvalý travní porost

o výměře 303 m2, parc. č. 4225/14, druh pozemku – trvalý travní porost o výměře 290 m2,
parc. č. 4230/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře

327 m2, část pozemku parc. č. 4225/1, druh pozemku – trvalý travní porost o výměře cca

2133 m2  k. ú. Horní Počernice, obec Praha, panu Jiřímu Špačkovi, na dobu neurčitou od 1.
10. 2017 za pachtovné ve výši 5.000 Kč/ha/rok, tj. 3.467 Kč/rok/předmět pachtu za účelem
provozování zemědělské výroby na úřední desce MČ Praha 20

2. ukládá

- zveřejnit záměr pachtu pozemků parc. č. 4205/3, druh pozemku – orná půda o výměře

593 m2, parc. č. 4207, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace

o výměře 392 m2, parc. č. 4210/431, druh pozemku – orná půda o výměře 184 m2, parc.

č. 4210/432, druh pozemku – orná půda o výměře 11 m2, parc. č. 4222/1, druh pozemku –

orná půda o výměře 2045 m2, parc. č. 4224, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– ostatní komunikace o výměře 148 m2, parc. č. 4225/2, druh pozemku – trvalý travní porost

o výměře 365 m2, parc. č. 4225/13, druh pozemku – trvalý travní porost o výměře 303 m2,

parc. č. 4225/14, druh pozemku – trvalý travní porost o výměře 290 m2, parc. č. 4230/1,

druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 327 m2, část

pozemku parc. č. 4225/1, druh pozemku – trvalý travní porost o výměře cca 2133 m2  k.
ú. Horní Počernice, obec Praha, panu Jiřímu Špačkovi, na dobu neurčitou od 1. 10. 2017 za



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

pachtovné ve výši 5.000 Kč/ha/rok, tj. 3.467 Kč/rok/předmět pachtu za účelem provozování
zemědělské výroby na úřední desce MČ Praha 20

2.1 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/1071/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/31/0799/17
ze dne 25.04.2017

Záměr pronájmu a pronájem prvního nadzemního a prvního
podzemního podlaží budovy č. p. 635 ul. Jívanská v Praze 9 - Horní
Počernice - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu prvního nadzemního a prvního podzemního podlaží budovy
ÚMČ Praha 20 Jívanská č. p. 635 postavené na pozemku parc. č. 1346 v k. ú. Horní Počernice

o celkové výměře podlahové plochy (17,60 m2 + 139,79 m2) 157,39 m2 společnosti Česká
pošta, s. p.. za nájemné ve výši 19.248,90 Kč/měsíc/předmět pronájmu bez DPH na dobu
určitou od 31. 5. 2017 do 30. 5. 2018  za účelem umístění a provozování dočasné provozovny
pobočky České pošty, s. p. na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu prvního nadzemního a prvního podzemního podlaží budovy ÚMČ
Praha 20 Jívanská č. p. 635 postavené na pozemku parc. č. 1346 v k. ú. Horní Počernice

o celkové výměře podlahové plochy (17,60 m2 + 139,79 m2) 157,39 m2 společnosti Česká
pošta, s. p.. za nájemné ve výši 19.248,90 Kč/měsíc/předmět pronájmu bez DPH na dobu
určitou od 31. 5. 2017 do 30. 5. 2018 za účelem umístění a provozování dočasné provozovny
pobočky České pošty, s. p. na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 09.05.2017

3. schvaluje

- pronájem prvního podzemního podlaží budovy ÚMČ Praha 20 Jívanská č. p. 635 postavené na

pozemku parc. č. 1346 v k. ú. Horní Počernice o celkové výměře podlahové plochy 139,79 m2

společnosti Česká pošta, s. p.. za nájemné ve výši 15.376,90 Kč/měsíc/předmět pronájmu
bez DPH na dobu určitou od 1. 5. 2017 do 30. 5. 2017 za účelem přípravy pronajímaných
prostor pro otevření dočasné provozovny pobočky České pošty, s. p.

- uzavření nájemní smlouvy s Českou poštou, s. p.



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

4. ukládá

- předložit nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu (Česká pošta s.p.)

4.1 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/1079/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/32/0828/17
ze dne 25.04.2017

Výpůjčka části pozemku KN parc. č. 36 v k. ú. Horní Počernice
společnosti PSP GDS, s. r. o. - (3.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. neschvaluje

- výpůjčku pozemku parc. č. 36 , druh pozemku - orná půda, o výměře cca 990 m2 v k.
ú. Horní Počernice na dobu určitou od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 společnosti PSP GDS, s. r.
o. za účelem zřízení staveniště pro výstavbu obytného souboru Beranka II - uzavření smlouvy
o výpůjčce se společností PSP GDS, s. r. o.

2. ukládá

- informovat společnost PSP GDS, s.r.o. o usnesení Rady MČ Praha 20 ve věci výpůjčky části
pozemku KN parc. č.36

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 09.05.2017

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/1068/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/34/0829/17
ze dne 25.04.2017

Žádost o pronájem urnového hrobového místa na hřbitově Horní
Počernice v Praze - Horních Počernicích - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem urnového hrobového místa na hřbitově Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích
Bc. Petře Sokolové, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX XX

2. ukládá

informovat Bc. P. Sokolovou

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 25.05.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1048/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/35/0830/17
ze dne 25.04.2017

Ekonomické informace k datu 20.04.2017 - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 20.04.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1086/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/36/0831/17
ze dne 25.04.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 16 - navýšení
investiční akce rekonstrukce plynové kotelny Jívanská 635, uvolnění
finančních prostředků na schválené individuální dotace z rozpočtu MČ
Praha 20 - (7.03)

Rada městské části Praha 20

související RMC/83/8/0731/17
související RMC/83/9/0732/17
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 16 - navýšení investiční akce rekonstrukce plynové kotelny
Jívanská 635, uvolnění finančních prostředků na schválené individuální dotace z rozpočtu MČ
Praha 20

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. 16 - navýšení investiční akce
rekonstrukce plynové kotelny Jívanská 635, uvolnění finančních prostředků na schválené
individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1030/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/37/0832/17
ze dne 25.04.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 17 - doplatek
podílu z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických zařízení -
(7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 17 - doplatek podílu z obdrženého odvodu z VHP a jiných
technických zařízení

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. 17 - doplatek podílu z obdrženého
odvodu z VHP a jiných technických zařízení

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1032/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/38/0833/17
ze dne 25.04.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ
na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 18 - Park
Houslový klíč - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 18 - Park Houslový klíč

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. 18 - Park Houslový klíč

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1033/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/39/0834/17
ze dne 25.04.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 19 - granty v
oblasti prevence kriminality v roce 2017 Nízkoprahový klub HoPo -
(7.06)

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. 19 - granty v oblasti prevence kriminality v roce 2017
Nízkoprahový klub HoPo

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. 19 - granty v oblasti prevence
kriminality v roce 2017 Nízkoprahový klub HoPo

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1034/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/4/0805/17
ze dne 25.04.2017

Stanovisko k umístění stavby přípojky plynu na pozemku KN parc. č.
4129/1 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, k rodinnému domu v ul. U
Věže v Praze - Horních Počernicích na p.č. 34/1 v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha, v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované E.
Malíkovou, Nový Knín z března 2017. - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby přípojky plynovodu na pozemku p.č. 4129/1 v k.ú. Horní Počernice,
v rozsahu projektové dokumentace „STL plynová přípojka pro RD na p. č. 34/1“ vypracované
E. Malíkovou, Nový Knín, z března 2017.

2. schvaluje

• pronájem části pozemku p.č. 4129/1 o celkové výměře 8 m2 v k.ú. Horní Počernice, panu
Ing. P. Nebeskému, na dobu určitou nepřesahující 28 dní.

• uzavření nájemní smlouvy s panem Ing. P. Nebeským



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

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
( plyn. příp. - Nebeský )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1061/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/40/0835/17
ze dne 25.04.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 20 - dotace ze SR
z MPSV 1. splátka na úhradu nákladů vzniklých s výkonem SPOD pro
rok 2017 - (7.07)

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. 20 - dotace ze SR z MPSV 1. splátka na úhradu nákladů
vzniklých s výkonem SPOD pro rok 2017

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. 20 - dotace ze SR z MPSV 1.
splátka na úhradu nákladů vzniklých s výkonem SPOD pro rok 2017

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1035/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/41/0836/17
ze dne 25.04.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 21 - vypracování
dokumentace pro získání platného stavebního povolení pro vybudování
cyklotrasy po katastru HP v délce 5,3 km - (7.08)

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. 21 - vypracování dokumentace pro získání platného
stavebního povolení pro vybudování cyklotrasy po katastru HP v délce 5,3 km

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. 21 - vypracování dokumentace pro
získání platného stavebního povolení pro vybudování cyklotrasy po katastru HP v délce 5,3 km

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1041/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/42/0837/17
ze dne 25.04.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 22 - změna čísla
akce PD pro využití území Komárovská, Markupova, Jizbická - park
Houslový klíč - (7.09)

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. 22 - změna čísla akce PD pro využití území Komárovská,
Markupova, Jizbická - park Houslový klíč

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. 22 - změna čísla akce PD pro
využití území Komárovská, Markupova, Jizbická - park Houslový klíč

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1043/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/43/0838/17
ze dne 25.04.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 23 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z ÚP v rámci OP Zaměstnanost - (7.10)

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. 23 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace z ÚP v rámci OP
Zaměstnanost

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. 23 - poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z ÚP v rámci OP Zaměstnanost

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1072/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/44/0839/17
ze dne 25.04.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 24 - úprava
rozpočtu investičních výdajů OŽPD - (7.11)

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. 24 - úprava rozpočtu investičních výdajů OŽPD

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. 24 - úprava rozpočtu investičních
výdajů OŽPD

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1075/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/45/0840/17
ze dne 25.04.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 2 -
ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly MČ Praha
20 poskytnuty v roce 2016 - komunikace Mezilesí, chodníky Náchodská
- (7.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 2 - ponechání
nevyčerpaných účelových prostředků, které byly MČ Praha 20 poskytnuty v roce 2016 -
komunikace Mezilesí, chodníky Náchodská

2. ukládá

předložit ke schválení na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ
č. 2 - ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly MČ Praha 20 poskytnuty v
roce 2016 - komunikace Mezilesí, chodníky Náchodská

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1037/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/46/0841/17
ze dne 25.04.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 3 -
snížení financování o rekonstrukce chodníků Náchodská a rekonstrukci
komunikace Mezilesí - (7.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 3 - snížení financování o
rekonstrukce chodníků Náchodská a rekonstrukci komunikace Mezilesí

2. ukládá

předložit ke schválení na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované
ZMČ č. 3 - snížení financování o rekonstrukce chodníků Náchodská a rekonstrukci komunikace
Mezilesí

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1040/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/5/0806/17
ze dne 25.04.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení ke stavbě
"Novostavba rodinného domu“ Březovická na p.č. 3086/1 a 3086/2,
k.ú. Horní Počernice" - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním a provedením stavby kanalizační přípojky a se stavební úpravou vjezdu
z komunikace Březovická na pozemku parc. č. 3770 v k.ú. Horní Počernice v rámci
stavby "Novostavba rodinného domu na p.č. 3086/1 a 3086/2, k.ú. Horní Počernice", dle
předložené projektové dokumentace pro stavební řízení, vypracované Ing. A. Moudrým,
Zeleneč, v červnu 2016.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku parc.č. 3770, druh pozemku - ostatní plocha o výměře 19 m2
     paní K. Novotné, na dobu určitou, max 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s paní K. Novotnou

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli



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

předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám (Novotná)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/1066/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/57/0801/17
ze dne 25.04.2017

Informace o návrhu kompenzačních opatření pro MČ - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o návrhu kompenzačních opatření pro MČ v souvislosti s výstavbou SOKP stavba 511

2. ukládá

projednat návrh opatření s veřejností

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.06.2017
Starostka

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1077/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/6/0807/17
ze dne 25.04.2017

Uzavření Smlouvy o financování projektu v rámci Operačního
programu Praha - pól růstu ČR na projekt "Vznik kulturně komunitního
centra Horní Počernice" - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu
ČR na projekt "Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice" (registrační číslo
projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000206)

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól
růstu ČR na projekt "Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice"

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.04.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1026/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/7/0808/17
ze dne 25.04.2017

Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu
Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700. - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o souhlas s
čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 5.000,- Kč.

2. schvaluje

čerpání částky ve výši 5.000,- Kč z rezervního fondu Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700, na pokrytí potřeb žáků třídy 4.B v rámci konání školy v přírodě ve školním
roce 2016/2017.

3. ukládá

informovat ředitelku Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu ve
výši 5.000,- Kč.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 16.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1082/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/8/0809/17
ze dne 25.04.2017

Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu
Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, do fondu
investic a jeho následným čerpáním. - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o souhlas s
převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a jeho následným
čerpáním.

2. schvaluje

převod finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700, ve výši 152.460,- Kč do fondu investic a následné čerpání z investičního
fondu ve výši 152.460,- Kč za účelem pořízení serveru HPE ML350 Gen9 od společnosti AVE
MEDIA, a.s. se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375.

3. ukládá

informovat ředitelku Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do
fondu investic a jeho následném čerpání.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 05.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1078/2017



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

85. schůze

číslo RMC/85/9/0810/17
ze dne 25.04.2017

Žádost SHM Klub Praha - Počernice, z.s., o individuální dotaci na
projekt "V Počernicích není nuda" - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost SHM Klub Praha - Počernice, z.s., o individuální dotaci na projekt "V Počernicích není
nuda" ve výši 43.000,- Kč a doporučení Komise kultury

2. schvaluje

- poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 SHM Klubu Praha - Počernice, z.s., na projekt "V
Počernicích není nuda" ve výši 30.000,- Kč, a to na materiálové i nemateriálové náklady.

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace

3. ukládá

informovat SHM Klub Praha - Počernice, z.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: 16.05.2017

4. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na projekt "V Počernicích není
nuda" se SHM Klub Praha - Počernice, z.s., Mezilesí 1028/13, 193 00 Praha 9, IČO: 22907700

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/1074/2017


