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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

88. jednání datum konání:
23.05.2017

 
čís. RMC/88/1/0893/17 - RMC/88/9/0900/17

 
 
 
 
 



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

88. schůze

číslo RMC/88/1/0893/17
ze dne 23.05.2017

Žádost Ekocentra Koniklec, o.p.s., o individuální dotaci na projekt
Vodní škola - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost obecně prospěšné společnosti Ekocentrum Koniklec, o.p.s., o individuální dotaci na
projekt "Vodní škola" ve výši 21.000,- Kč a doporučení Komise kultury

2. neschvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Ekocentru Koniklec, o.p.s., Vlkova 2725/34, 130
00 Praha 3, IČO: 22753052 na projekt "Vodní škola", neboť předkládaný projekt nepatří mezi
podporované aktivity dle Zásad pro poskytnutí "individuální" dotace z rozpočtu MČ Praha 20
- rok 2017 a v žádosti jsou deklarovány náklady na instalatérské práce a výměnu vybavení
školy zřizované městskou částí

3. ukládá

informovat Ekocentrum Koniklec o.p.s., o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci žádosti
o poskytnutí individuání dotace na rok 2017

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.06.2017

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, Člen rady
bod jednání: BJ/1182/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/10/0901/17
ze dne 23.05.2017

Příprava jednání Veřejného fóra UR - 10 problémů - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informace o přípravě konání Veřejného fóra UR-10 problémů v rámci projektu Zdravá MČ a
MA21

2. ukládá

garantům tématických stolů účast na Veřejném fóru UR -10 problémů konaného 30.5.2017
dle přílohy

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.05.2017
Starostka

2.2 Zodpovídá: Ing. Helena Váňová, Termín: 30.05.2017
Tajemník

3. ukládá

koordinátorce projektu aktualizaci plnění opatření k ověřeným problémům z Veřejného fóra
v roce 2016 v databázi NSZM ČR

3.1 Zodpovídá: Lenka Tomsová, Ing., Termín: 26.05.2017
Koordinační, programový a projektový pracovník



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

prezentovat na jednání Veřejného fóra UR - 10 problémů plnění opatření k ověřeným
problémům z VF 2016

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.05.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Koordinační, programový a projektový pracovník
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1184/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/11/0902/17
ze dne 23.05.2017

Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

že po dobu výstavby veřejné infrastruktury – chodníku v ulici Ve Žlíbku, na základě uzavřené
plánovací smlouvy ze dne 30. 6. 2010 na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 20, nebude
Městská část Praha 20 předmětné pozemky zatěžovat místními poplatky za užívání veřejného
prostranství

2. ukládá

sdělit stanovisko společnosti P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o. (místní poplatky chodník Ve
Žlíbku)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1198/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/12/0934/17
ze dne 23.05.2017

Vyjádření k zastavovací studii stavby „Bytová výstavba U Věže“ -
(2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou studii investičního záměru „ Bytová výstavba U Věže“ na pozemcích p.č.
4129/144, 4129/145, 4129/257, 4129/148, 4129/1, 4129/286, 4129/269, 4133 a 4129/2 v
k.ú. Horní Počernice, vypracovanou společností Vyšehrad s.r.o., Praha 4

2. nesouhlasí

s dopravním řešením projektu

3. podmiňuje

další projednání záměru

- stanoviskem urbanistky MČ Praha 20

- koncepčním řešením dopravy celého rozvojového území s ohledem na již realizované
investiční záměry (obytný soubor BERANKA II) a další uvažované investiční záměry
(Viladomy Beranka) zejména vybudováním komunikace U Věže propojující ul. Tikovskou a ul.
Rajhradskou, včetně napojení komunikace Podivínské na ulici U Věže



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

sdělit stanovisko žadateli (Bytová výstavba U Věže )

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.06.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1199/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/13/0903/17
ze dne 23.05.2017

Žádost o přehodnocení stanoviska MČ Praha 20 k rozšíření
zastavitelnosti pozemku parc. č. 4380/6 v k.ú. Horní Počernice, při ul.
Ke Starým rybníkům - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost pana XXXXXXXX XXXXXXXX o přehodnocení stanoviska MČ Praha 20 vyjádřeného v
usnesení RMČ ze dne 26.5.2015 č. 19/2.7/15, kterým byl vysloven nesouhlas s návrhem na
změnu územního plánu na části pozemku parc. č. 4380/6 v k.ú. Horní Počernice spočívajícím
ve změně nezastavitelného území (funkční plocha PS - sady, zahrady a vinice) na zastavitelné
(funkční plocha OB - čistě obytné).

2. trvá

na svém stanovisku vyjádřeném ve výše uvedeném usnesení RMČ ze dne 26.5.2015 č.
19/2.7/15

3. ukládá

sdělit stanovisko RMČ P20 žadateli

3.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 05.06.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/1172/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/14/0904/17
ze dne 23.05.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení ke stavbě
"Novostavba provozovny na p.č. 993/1 a 993/3, k.ú. Horní Počernice"
- (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním a provedením stavby vodovodní a kanalizační a elektro přípojky a se stavební
úpravou komunikace v ulici Otovická a Komárovská, za účelem komunikačního napojení,
na pozemcích parc.č. 3878/1 a 3895 v k.ú. Horní Počernice, v rámci stavby "Novostavba
provozovny, k.ú. Horní Počernice", dle předložené projektové dokumentace pro územní řízení,
vypracované Ing. Š. Polákem, Nový Knín, z března 2016.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku parc.č. 3878/1 a 3895 o výměře 83 m2 manželům Koštelovým na
dobu určitou max. 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s manž. Koštelovými

3. ukládá

- předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám (Koštelovi)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.06.2017

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/1206/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/15/0905/17
ze dne 23.05.2017

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "BD Jívanská/Dobšická – vstupní dveře" - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "BD
Jívanská/Dobšická – vstupní dveře" společnosti MOZIS s.r.o.,
Slezská 856/74, Praha 3, IČ 28940083, s nabídkovou cenou 592 996 Kč bez DPH(681 945,40
Kč včetně DPH)

2. ukládá

ukládá zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "BDJívanská/Dobšická – vstupní
dveře" se společností MOZIS s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

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/1207/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/16/0906/17
ze dne 23.05.2017

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby Dokumentace pro územní řízení – „Severovýchodní pražská
cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice“ -
(2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Dokumentace pro
územní řízení – „Severovýchodní pražská cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr obce
Horní Počernice“

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 - Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
Mgr. Věra Bidlová, vedoucí OŽPD ÚMČ Praha 20,
náhradník - Eva Vrbová, referentka OŽPD 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 s využitím následujících dílčích
hodnotících kritérií:
1) Celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 75 %2) Lhůta plnění projektové dokumentace
pro územní rozhodnutí ve fázi pro projednání s dotčenými orgány státní správy, správci
dotčené dopravní a technické infrastruktury a správců inž. sítí včetně geodetického zaměření
v kalendářních dnech – váha 25 %



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

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Dokumentace pro
územní řízení – „Severovýchodní pražská cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr obce
Horní Počernice“

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.05.2017

5. ukládá

Předložit RMČ výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku Dokumentace pro územní řízení
– „Severovýchodní pražská cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice“

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 06.06.2017

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/1160/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/17/0907/17
ze dne 23.05.2017

Prodej pozemku KN parc. č. 3796/5 v k. ú. Horní Počernice - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

-  s prodejem 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.

- s uzavřením kupní smlouvy XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXX

2. ukládá

- předložit prodej obecního pozemku parc. č. 3796/5,  druh pozemku ? ostatní plocha, způsob

využití – ostatní komunikace o výměře 48 m2 v k. ú. Horní Počernice, předem určeným
zájemcům XXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX za kupní cenu ve výši

4.840 Kč/m2 k projednání v ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 26.06.2017
Starostka

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/1189/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/18/0908/17
ze dne 23.05.2017

Záměr pachtu pozemků parc. č. 4200/37, parc. č. 4201/1, parc. č.
4202/1, parc. č. 4232/26 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha panu
Františkovi Hájkovi za účelem provozování zemědělské výroby - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pachtu pozemků parc. č. 4200/37, druh pozemku – orná půda

o výměře 731 m2, parc. č. 4201/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní

komunikace o výměře 1256 m2, parc. č. 4202/1, druh pozemku – orná půda o výměře 2955

m2, parc. č. 4232/26, druh pozemku – orná půda o výměře 805 m2, v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, panu Františkovi Hájkovi, na dobu neurčitou od 1. 10. 2017 za pachtovné ve výši
5.000 Kč/ha/rok, tj. 2.874 Kč/rok/předmět pachtu za účelem provozování zemědělské výroby
na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pachtu pozemků parc. č. 4200/37, druh pozemku – orná půda o výměře 731

m2, parc. č. 4201/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o

výměře 1256 m2, parc. č. 4202/1, druh pozemku – orná půda o výměře 2955 m2, parc. č.

4232/26, druh pozemku – orná půda o výměře 805 m2, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
panu Františkovi Hájkovi, na dobu neurčitou od 1. 10. 2017 za pachtovné ve výši 5.000 Kč/
ha/rok, tj. 2.874 Kč/rok/předmět pachtu za účelem provozování zemědělské výroby na úřední
desce MČ Praha 20



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

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 09.06.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1171/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/19/0909/17
ze dne 23.05.2017

Pacht 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, obec Praha, panu Jiřímu Špačkovi za
účelem provozování zemědělské výroby - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pacht  pozemku 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 2276 m2 v 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

- uzavření pachtovní smlouvy s panem Jiřím Špačkem



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 pachtovní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 09.06.2017

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/1179/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/2/0894/17
ze dne 23.05.2017

Žádost RC MUM z.s., o individuální dotaci na podporu ateliérů a akcí RC
MUM - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku RC MUM,o poskytnutí individuální dotace na podporu ateliérů a akcí RC MUM v
roce 2017 ve výši 140.000,- Kč a doporučení Komise kultury

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku RC MUM, Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní
Počernice, na podporu ateliérů a akcí RC MUM ve výši 70 000,- Kč

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na podporu ateliérů a akcí RC MUM v roce 2017 spolku
RC MUM, Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, k projednání v ZMČ

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

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. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1126/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/20/0910/17
ze dne 23.05.2017

Smlouva budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc.č. 4411/1
a 4417/13 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, se společností PRE
distribuce, a.s. - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc.č. 4411/1 a 4417/13 v k.ú.
Horní Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy
– kabelového vedení NN , se společností PRE distribuce, a.s.

2. ukládá

předložit Smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene k podpisu. (PRE dis. – BBD 4411/1 a
4417/13 )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.06.2017

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/1177/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/21/0911/17
ze dne 23.05.2017

Stanovisko k dodatečnému povolení stavby přípojek vodovodu a
kanalizace na pozemku KN parc. č. 4129/153, ke stavbě rodinného
domu na p.č. 4129/295 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, v rozsahu
dle projektové dokumentace vypracované RIPS projekt s.r.o., Praha 20
z října 2016. - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s dodatečným povolením stavby vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc.č.
4129/153 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha pro stavbu "Rodinný dům na p.č. 4129/295, k.ú.
Horní Počernice", dle předložené projektové dokumentace, vypracované RIPS projekt s.r.o. z
října 2016

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Usnul )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.06.2017

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/1185/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/22/0912/17
ze dne 23.05.2017

Pronájem části pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 25 m2 v
areálu Chvalské tvrze v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části obecního pozemku KN  parc. č. 1987/1 o  výměře cca 25 m2 v areálu Chvalské
tvrze v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 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 před
budovou Špejcharu v areálu Chvalské tvrze

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

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.05.2017

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/1178/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/23/0913/17
ze dne 23.05.2017

Záměr pachtu pozemků parc. č. 4033/32, parc. č. 4033/33, parc. č.
4067/5, parc. č. 4086/8, parc. č. 4101/10, parc. č. 4101/103, parc. č.
4101/104, parc. č. 4127/1, parc. č. 4127/19, parc. č. 4128/1 a parc.
č. 4200/11 v k. ú. Horní Počernice, společnost Farmes, spol. s r. o. za
účelem provozování zemědělské výroby - (3.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pachtu pozemků parc. č. 4033/32, druh pozemku – orná půda

o výměře 493 m2, parc. č. 4033/33, druh pozemku – orná půda o výměře 63 m2, parc. č.

4067/5, druh pozemku – orná půda o výměře 4290 m2, parc. č. 4086/8, druh pozemku –

ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha o výměře 266 m2, parc. č. 4101/10, druh pozemku

– orná půda o výměře 326 m2, parc. č. 4101/103, druh pozemku – orná půda o výměře 1910

m2, parc. č. 4101/104, druh pozemku – orná půda o výměře 849 m2, parc.  č. 4127/1, druh

pozemku – orná půda o výměře 1298 m2, parc. č. 4127/19, druh pozemku – orná půda o

výměře 353 m2, parc. č. 4128/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní

komunikace o výměře 2604 m2, parc. č. 4200/11, druh pozemku – orná půda o výměře 1618

m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti Farmes, spol. s r. o., na dobu neurčitou
od 1. 10. 2017 za pachtovné ve výši 5.000 Kč/ha/rok, tj. 7.035 Kč/rok/předmět pachtu za
účelem provozování zemědělské výroby na úřední desce MČ Praha 20

2. ukládá

- zveřejnit záměr pachtu pozemků parc. č. 4033/32, druh pozemku – orná půda o výměře

493 m2, parc. č. 4033/33, druh pozemku – orná půda o výměře 63 m2, parc. č. 4067/5, druh

pozemku – orná půda o výměře 4290 m2, parc. č. 4086/8, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – jiná plocha o výměře 266 m2, parc. č. 4101/10, druh pozemku – orná půda

o výměře 326 m2, parc. č. 4101/103, druh pozemku – orná půda o výměře 1910 m2, parc. č.

4101/104, druh pozemku – orná půda o výměře 849 m2, parc.  č. 4127/1, druh pozemku –

orná půda o výměře 1298 m2, parc. č. 4127/19, druh pozemku – orná půda o výměře 353 m2,
parc. č. 4128/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře

2604 m2, parc. č. 4200/11, druh pozemku – orná půda o výměře 1618 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, společnosti Farmes, spol. s r. o., 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. 7.035 Kč/rok/předmět pachtu za účelem provozování
zemědělské výroby na úřední desce MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 06.06.2017

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/1176/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/24/0914/17
ze dne 23.05.2017

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku KN parc.č. 4254/11 v k.ú.
Horní Počernice, obec Praha, se společností PRE distribuce, a.s. -
(3.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 4254/11 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy – kabelového
vedení NN , se společností PRE distribuce, a.s.

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení věcného břemene k podpisu. (PRE dis. – 4254/11 )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.06.2017

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/1164/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/25/0933/17
ze dne 23.05.2017

Výpůjčka části pozemku KN parc. č. 4225/4 o výměře cca 3000 m2 u
kompostárny v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku části pozemku KN parc. č. 4225/4,  o výměře cca 3000 m2,  v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha, jako manipulační plochu pro zajištění provozu komunitní kompostárny
do 31.12.2017.

- uzavření smlouvy o výpůjčce sXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXX
XXXXX XXXXXXX

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.06.2017

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/1180/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/26/0915/17
ze dne 23.05.2017

Pronájem části prvního nadzemního a části prvního podzemního
podlaží budovy č. p. 635 ul. Jívanská v Praze 9 - Horní Počernice -
(3.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části prvního nadzemního a části 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 pobočky České pošty, s. p.

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

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.05.2017

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/1200/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/28/0916/17
ze dne 23.05.2017

Darovací smlouva na pořízení lavičky Václava Havla - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření darovací smlouvu č. S/12/2017/0958.

2. ukládá

uzavřít darovací smlouvu č. S/12/2017/0958.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1194/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/29/0917/17
ze dne 23.05.2017

Darovací smlouva na pořízení lavičky Václava Havla - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření darovací smlouvu č. S/12/2017/0959.

2. ukládá

uzavřít darovací smlouvu č. S/12/2017/0959.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1196/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/3/0895/17
ze dne 23.05.2017

Návrh na jmenování členů školských rad za zřizovatele v základních
školách zřizovaných Městskou částí Praha 20 pro období 1.9.2017 –
31.8.2020. - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. jmenuje

v souladu s § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členy školské
rady za zřizovatele s účinností od 1. 9. 2017 v:

Základní škole a Mateřské škole, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408 :
Ing. Tamaru Spilkovou, Tomáše Kádnera

Fakultní základní škole, Praha  9 – Horní Počernice, Chodovická 2250 :
Mgr. Alenu Štrobovou, Mgr. Evu Březinovou

Základní škole, Praha  9 – Horní Počernice, Stoliňská 823 :
Ing. Petra Heriana, Jaroslava Kočího

Základní škole, Praha  9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 :MVDr. Kláru Bonkovou, Mgr.
Alexandru Kohoutovou

2. stanovuje

vyslovit poděkování končícím členům školských rad, které do funkce za zřizovatele pro období
od 1.9.2014 do 31.8.2017 jmenovala RMČ Praha 20, za jejich dosavadní činnost ve školských
radách zřizovaných Městskou částí Praha 20.

3. ukládá

seznámit s usnesením Rady m.č. Praha 20 ve věci jmenování členů školských rad za zřizovatele
ředitele základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 20

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 05.06.2017

4. ukládá

předat poděkování Rady m.č. Praha 20 končícím členům školských rad za zřizovatele, kterým
končí členství ke dni 31.8.2017

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 05.06.2017



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

předat písemné jmenování nových členů školských rad za zřizovatele ředitelům základních
škol zřizovaných Městskou částí Praha 20

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 05.06.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1174/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/30/0918/17
ze dne 23.05.2017

Darovací smlouva na pořízení lavičky Václava Havla - (7.03)

Rada městské části Praha 20

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

1. schvaluje

uzavření darovací smlouvu č. S/12/2017/0956.

2. ukládá

uzavřít darovací smlouvu č. S/12/2017/0956.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.05.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1163/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/31/0919/17
ze dne 23.05.2017

Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2016 - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s návrhem závěrečného účtu za rok 2016 (celoroční hospodaření) s výhradami. Nedílnou
součástí závěrečného účtu je příloha č. 1 - zpráva o výsledku PH MČ Praha 20 za rok 2016,
příloha č. 2 - příkaz  starostky – náprava nedostatků zjištěných při PH 2016, příloha č. 3 -
rozvaha k 31. 12. 2016, příloha č. 4 - výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016, příloha č. 5 - příloha
k 31. 12. 2016, příloha č. 6 - výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31. 12. 2016, příloha č. 7 -
přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2016 a příloha č. 8 - finanční vypořádání s SR a MHMP
za rok 2016.

2. konstatuje, že

byla přijata příkazem starostky městské části Praha 20 č.j. MCP20 008309/2017 nápravná
opatření k odstranění zjištěných nedostatků při přezkoumání hospodaření městské části Praha
20 za rok 2016

3. bere na vědomí

že při přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 za rok 2016 ve smyslu zákona č. 420/2004
Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c uvedeného zákona. Zjištěné
nedostatky:

• Účetní jednotka nevedla seznam inventarizačních identifikátorů a odsouhlasení
pohledávek prováděla až po okamžiku ukončení dokladové inventury.

• Plán inventur neobsahoval stanovené údaje (údaj o předpokládaném okamžiku zahájení
a ukončení dokladové inventury a seznamy inventurních soupisů).

• Některé inventurní soupisy neobsahovaly požadované údaje (přílohy inventurních soupisů
nebyly číslovány, nebyl vyhotoven jejich seznam).

Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření MČ Praha 20 v budoucnosti.

4. ukládá

vyvěsit závěrečný účet na úřední desku dne 24.5.2017

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 23.05.2017



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

podat MHMP písemnou informaci, a to nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy o
hospodaření městské části Praha 20 za rok 2016 společně se závěrečným účtem ode dne
projednání v ZMČ (19.6.2017) a zároveň podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004
Sb. v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.

5.1 Zodpovídá: Eva Charvátová, Termín: 28.06.2017
Interní audit a finanční kontrola

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/1170/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/32/0920/17
ze dne 23.05.2017

Ekonomické informace k datu 18.05.2017 - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 18.05.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1197/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/33/0921/17
ze dne 23.05.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 27 – uvolnění
finančních prostředků na schválené individuální dotace, dar na
Memoriál M. Turny, příjem daru na pořízení lavičky V. Havla, příjem
finančních prostředků z pojistné události - (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. 27 – uvolnění finančních
prostředků na schválené individuální dotace, dar na Memoriál M. Turny, příjem
daru na pořízení lavičky V. Havla, příjem finančních prostředků z pojistné
události

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. 27
– uvolnění finančních prostředků na schválené individuální dotace, dar na
Memoriál M. Turny, příjem daru na pořízení lavičky V. Havla, příjem finančních
prostředků z pojistné události

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 19.06.2017
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/1114/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/34/0922/17
ze dne 23.05.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.28 - účelová
dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - (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. 28 - účelová dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti.

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. 28 -
účelová dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 19.06.2017
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/1165/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/35/0923/17
ze dne 23.05.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.29 - účelová
dotace na dokrytí integrace žáků na období od 1.1.2017-31.8.2017 -
(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. 29 - účelová dotace na dokrytí integrace žáků na období od
1.1.2017-31.8.2017

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. 29 -
účelová dotace na dokrytí integrace žáků na období od 1.1.2017-31.8.2017

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 19.06.2017
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/1166/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/36/0924/17
ze dne 23.05.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.30 - účelová
dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti
obecního školství na území hl. m. Prahy pro organizace, jejichž
zřizovatelem je MČ Praha 20 - (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.30 - účelová dotace na posílení mzdových prostředků
zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hl. m. Prahy pro organizace, jejichž
zřizovatelem je 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.30 - účelová dotace na posílení
mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hl. m. Prahy pro
organizace, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 19.06.2017
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/1167/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/37/0925/17
ze dne 23.05.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.31 - účelová
dotace na primární prevenci ve školách a školských zařízení pro rok
2017 - (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. 31 - účelová dotace na primární prevenci ve školách a
školských zařízení 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. 31
- účelová dotace na primární prevenci ve školách a školských zařízení pro rok
2017

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 19.06.2017
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/1168/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/38/0926/17
ze dne 23.05.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.32 - účelová
dotace investiční a neinvestiční na projekt v rámci OPP – pól růstu –
vznik komunitního centra Horní Počernice - (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. 32 - účelová dotace investiční a neinvestiční na projekt v rámci
OPP – pól růstu – vznik komunitního centra Horní Počernice

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. 32
- účelová dotace investiční a neinvestiční na projekt v rámci OPP – pól růstu
– vznik komunitního centra Horní Počernice

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 19.06.2017
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/1169/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/39/0927/17
ze dne 23.05.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.33 - účelová
neinvestiční dotace z OP VVV - EU - Šablony ZŠ Stoliňská 823 - (7.12)

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. 33 - účelová neinvestiční dotace
z OP VVV - EU - Šablony ZŠ Stoliňská 823

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. 33 - účelová neinvestiční dotace
z OP VVV - EU - Šablony ZŠ Stoliňská 823

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 19.06.2017
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/1192/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/4/0896/17
ze dne 23.05.2017

Udělení peněžního daru u příležitosti životního jubilea ředitelky
příspěvkové organizace - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o nadcházejícím životním jubileu Mgr. Naděždy Bleskové, ředitelky Základní školy a
Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408.

2. schvaluje

a) vyplacení peněžního daru Mgr. Naděždě Bleskové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy,
Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408, u příležitosti životního jubilea, ve výši uvedené v
důvodové zprávě.

b) předání věcného daru - dárkového USB flash disku.

3. ukládá

zabezpečit vyplacení peněžního daru z fondu odměn příslušné příspěvkové organizace.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.06.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1175/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/40/0928/17
ze dne 23.05.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.34 - navýšení
investiční akce BD Dobšická - vstupní dveře, příjem darů na lavičku VH,
pořízení stacionárních zařízení GSM - (7.13)

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. 34 - navýšení investiční akce BD Dobšická - vstupní dveře,
příjem darů na lavičku VH, pořízení stacionárních zařízení GSM

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. 34 -
navýšení investiční akce BD Dobšická - vstupní dveře, příjem darů na lavičku
VH, pořízení stacionárních zařízení GSM

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 19.06.2017
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/1201/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/41/0929/17
ze dne 23.05.2017

Žádost o pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze -
Horních Počernicích - (7.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze - Horních Počernicích p. Čeňkovi
Strnadovi, bytem XXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXX X

2. ukládá

informovat p. Č. Strnada

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 23.06.2017

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/1162/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/42/0932/17
ze dne 23.05.2017

Informace o dosavadním zapracování požadavků MČ Praha 20 v
pracovním znění návrhu Metropolitního plánu. - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci, že většina dosavadních požadavků MČ Praha 20 nebyla do pracovního znění návrhu
Metropolitního plánu zapracována

2. souhlasí

s návrhem aktualizace seznamu požadavků MČ Praha 20 k pracovnímu návrhu Metropolitního
plánu podle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3. ukládá

projednat na setkání s veřejností návrh aktualizace seznamu požadavků MČ Praha 20 k
pracovnímu návrhu Metropolitního plánu

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 14.06.2017
Starostka

4. ukládá

projednat návrh aktualizace seznamu požadavků MČ Praha 20 k pracovnímu návrhu
Metropolitního plánu na jednání ZMČ Praha 20

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 26.06.2017
Starostka

5. ukládá

projednat v KVÚR návrh aktualizace seznamu požadavků MČ Praha 20 k pracovnímu návrhu
Metropolitního plánu

5.1 Zodpovídá: Ing. Richard Měšťan, Termín: 13.06.2017
Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje



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

projednat v KD a KŽP návrh aktualizace seznamu požadavků MČ Praha 20 k pracovnímu návrhu
Metropolitního plánu

6.1 Zodpovídá: Ing. Věra Bidlová, Termín: 13.06.2017
Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/1187/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/43/0931/17
ze dne 23.05.2017

Informace o podpisu smlouvy o podpoře ze SFŽP projektu MAP ke
snížení zátěže obyvatel MČ hlukem a znečištěným ovzduším s využitím
zkušeností s aplikací místní Agendy 21 - (8.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP  na projekt Místní akční plán ke
snížení zátěže obyvatel hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací místní
Agendy 21

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Lenka Tomsová, Ing., Koordinační, programový a projektový pracovník
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1181/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/44/0930/17
ze dne 23.05.2017

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce "ZŠ Stoliňská 823 – přestavba bytu na učebnu a
rekonstrukce WC" - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "ZŠ Stoliňská 823 – přestavba bytu
na učebnu a rekonstrukce WC" společnosti B&P INTERIÉRY s. r. o., Palackého 465/16, 702
00, Ostrava - Přívoz, IČ: 25392077, s nabídkovou cenou 1 998 167,13 Kč bez DPH (2 417
782,23 Kč včetně DPH)

2. ukládá

ukládá zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "ZŠ Stoliňská 823 – přestavba
bytu na učebnu a rekonstrukce WC" se společností B&P INTERIÉRY s. r. o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1208/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/45/0892/17
ze dne 23.05.2017

Uveřejnění článku v HPZ - (9.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

jako vydavatel s uveřejněním článku zastupitele Ing. Čápa v Hornopočernickém zpravodaji
č. 6/2017 z důvodu osobních invektiv a spekulací ohledně členů zastupitelstva a zejména
nepravdivých informací ohledně hlasování. Článek není v souladu s Etickým kodexem.

2. ukládá

informovat Redakční radu o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci uveřejnění článku do HPZ
č. 6/2017

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.05.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1210/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/5/0897/17
ze dne 23.05.2017

Žádost ředitelky Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická
1900, o souhlas s výjimkou při způsobu výběru dodavatele nábytku do
tříd. - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o souhlas s
výjimkou při způsobu výběru dodavatele nábytku do tříd mateřské školy.

2. schvaluje

výběr dodavatele nábytku formou poptávkového řízení přímým oslovením minimálně tří
dodavatelů pro pořízení stolů a židlí do celkem osmi tříd (budova Kostička, Domino a třída pro
dvouleté děti) v Mateřské škole, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900.

3. ukládá

informovat ředitelku Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s formou výběru dodavatele nábytku.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 05.06.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1186/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/6/0898/17
ze dne 23.05.2017

Návrh odměn pro ředitele kulturních příspěvkových organizací za I.
pololetí 2017 - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odměny za I. pololetí roku 2017 ředitelům kulturních příspěvkových organizací, jejichž
zřizovatelem je Městská část Praha 20, předložené v písemné formě neveřejné přílohy

2. ukládá

informovat ředitele kulturních příspěvkových organizací o udělené odměně za I. pololetí
roku 2017 a zajistit výplatu schválené odměny ředitelům kulturních příspěvkových organizací
prostřednictvím mzdového účetního příspěvkové organizace

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.06.2017

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/1190/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/7/0899/17
ze dne 23.05.2017

Návrh odměn pro ředitele školských příspěvkových organizací za I.
pololetí 2017 - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odměny za I. pololetí roku 2017 ředitelům školských příspěvkových organizací, jejichž
zřizovatelem je Městská část Praha 20, předložené v písemné formě neveřejné přílohy

2. ukládá

informovat ředitele školských příspěvkových organizací o udělené odměně za I. pololetí
roku 2017 a zajistit výplatu schválené odměny ředitelům školských příspěvkových organizací
prostřednictvím mzdového účetního příspěvkové organizace

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.06.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/1191/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/8/0935/17
ze dne 23.05.2017

Souhlas se zařazením investičních záměrů příspěvkových organizací
MČ Praha 20 do Strategického rámce MAP vzdělávání MČ Praha 20 -
(2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

investiční záměry příspěvkových organizací MČ Praha 20 plánované v rámci projektu MAP
vzdělávání MČ Praha 20

2. schvaluje

zařazení investičních záměrů příspěvkových organizací v rámci MAP dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

3. ukládá

pokračovat v realizaci Strategického rámce MAP vzdělávání MČ Praha 20

3.1 Zodpovídá: Mgr. Eva Březinová, Termín: 02.10.2017
Místostarosta

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. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1195/2017



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

88. schůze

číslo RMC/88/9/0900/17
ze dne 23.05.2017

Žádost o poskytnutí finančního daru pro Basketbalový oddíl TJ Sokol
Horní Počernice - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Basketbalového oddílu dívek - minibasketbalu kategorie U12 TJ Sokol Horní Počernice o
poskytnutí finančního daru na snížení nákladů na účast hráček oddílu na mezinárodním turnaji
v Espoa u Helsinek v termínu 24. 8. - 29. 8. 2017

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 25.000.- Kč na úhradu nákladů na účast Basketbalového
oddílu dívek - minibasketbalu kategorie U12 TJ Sokol Horní Počernice na mezinárodním turnaji
v Espoa u Helsinek v termínu 24. 8. - 29. 8. 2017

3. ukládá

informovat žadatele, Basketbalový oddíl dívek - minibasketbalu kategorie U12 Sokol Horní
Počernice, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.06.2017

4. ukládá

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,- Kč s TJ Sokol Horní Počernice,
určený pro Basketbalový oddíl dívek - minibasketbalu kategorie U12, na úhradu nákladů na



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

účast Basketbalového oddílu dívek - minibasketbalu kategorie U12 na mezinárodním turnaji
v Espoa u Helsinek v termínu 24. 8. - 29. 8. 2017.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 13.06.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1193/2017


