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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

89. jednání datum konání:
06.06.2017

 
čís. RMC/89/1/0936/17 - RMC/89/9/0943/17

 
 
 
 
 



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

89. schůze

číslo RMC/89/1/0936/17
ze dne 06.06.2017

Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu
Chvalského zámku, příspěvková organizace - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Chvalského zámku, příspěvková organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi
857/4, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z
rezervního fondu ve výši 17.708,- Kč.

2. schvaluje

čerpání ve výši 17.708,- Kč z rezervního fondu Chvalského zámku, příspěvková organizace,
se sídlem Na Chvalské tvrzi 857/4, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, za účelem pořízení CD
přehrávače Marantz CD6006 do obřadní síně a koberce Heat-Set 3D do VIP salonku.

3. ukládá

informovat ředitelku Chvalského zámku, příspěvková organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi
857/4, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s
čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 17.708,- Kč.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 19.06.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/1209/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/10/0944/17
ze dne 06.06.2017

"RVDSL 1604 A A CMHP3868 MET" Smlouva budoucí o zřízení
služebnosti k pozemku KN na p.č. 3840 a 3860 v k.ú. Horní Počernice -
(2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti  k pozemku KN parc.č. 3840 a 3860 v k.ú.
Horní Počernice, obec Praha,  za účelem umístění  a  provozování součásti telekomunikační
sítě, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

 

2. ukládá

předložit Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu (Projekting - Kramolná )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.06.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/1223/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/11/0945/17
ze dne 06.06.2017

Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc.č. 4411/1 v
k.ú. Horní Počernice, obec Praha, se společností Pražská plynárenská
Distribuce, a.s. a Smlouva nájemní k pozemku KN parc.č. 4411/1 a
4417/13 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

• uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnostik pozemku KN parc.č. 4411/1v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha, za účelem umístění  a  provozování plynárenského zařízení – STL
Plynovod PE 100, SDR 11, se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

• uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnostik pozemku KN parc.č. 4411/1v k.ú.
Horní Počernice, obec Praha, za účelem přeložky stavby plynárenského zařízení – STL
Plynovodu, se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

• pronájem části pozemku parc.č. 4411/1 a 4417/13 o výměře cca 129 m2 panu Bohumilu
Šlemarovi, paní Márii Šlemarové, panu Ivanovi Tesaříkovi a paní Stanislavě Tesaříkové
na dobu určitou max. 28 dní.

• uzavření Nájemní smlouvy s panem Bohumilem Šlemarem, paní Márii Šlemarovou, panem
Ivanem Tesaříkem a paní Stanislavou Tesaříkovou.

 

2. ukládá

předložit Smlouvy k podpisu smluvním stranám ( BBD, Šlemarovi, Tesaříkovi KN parc. č.
4411/1 a 4417/13 )



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: 30.06.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/1225/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/12/0946/17
ze dne 06.06.2017

Smlouva budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN na p.č.
2212, 3769 a 3766/1 v k.ú. Horní Počernice se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti  k pozemku KN parc.č. 2212, 3769 a 3766/1 v
k.ú. Horní Počernice, obec Praha,  za účelem umístění  a  provozování součásti telekomunikační
sítě, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

 

2. ukládá

předložit Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu (Projekting - Vysokovská )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.06.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/1224/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/13/0947/17
ze dne 06.06.2017

Vyjádření souhlasu se stavbou a s odnětím ze ZPF "D11 - MÚK
Beranka", vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni územního
řízení - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se vstupem na části pozemku v k.ú. Horní Počernice po dobu výstavby MÚK, s odnětím části
pozemků ze ZPF a kácením náletových dřevin rostoucích mimo les

- s umístěním stavby „D11 – MÚK Beranka“ v k.ú. Horní Počernice, dle předložené projektové
dokumentace vypracované f. APIS s.r.o Praha 4 z  října 2016

 

2. požaduje

- koordinovat s přípravou a realizací přípojných komunikací

- vybudování samostatné cyklostezky Horní Počernice – Klánovice, a to v předstihu před
realizací MÚK Beranka. překonání D11 touto cyklostezkou pomocí lávky, nikoliv podjezdem.

- v situaci širších vztahů zakreslit  související dopravní stavby (včetně samostatné cyklostezky
západně od ČSPHM) nejen schematicky.

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (MUK)



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 hospodářské správy a investic Termín: 30.06.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1231/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/14/0948/17
ze dne 06.06.2017

Vyjádření ke studii záměru stavby: "Zastavovací záměr – Horní
Počernice p.č. 4232/7" - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

investiční záměr "Zastavovací záměr – Horní Počernice p.č. 4232/7" na pozemku parc.
č. 4232/7 v k.ú. Horní Počernice,  v rozsahu studie  vypracované OK Plan Architecs s.r.o.,  z
května 2017

2. požaduje

předložit investiční záměr "Zastavovací záměr – Horní Počernice p.č. 4232/7" na
pozemku parc. č. 4232/7 v k.ú. Horní Počernice,  v rozsahu studie  vypracované OK Plan
Architecs s.r.o.,  z května 2017 k projednání v komisích

-  výstavby a územního rozvoje

-  komisi dopravy

-  komisi životního prostředí.

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli ( investiční záměr Padok )



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 hospodářské správy a investic Termín: 30.06.2017

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/1228/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/15/0949/17
ze dne 06.06.2017

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Rekonstrukce ležatých rozvodů na FZŠ a Gymnáziu
Chodovická" - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce ležatých rozvodů
na FZŠ a Gymnáziu Chodovická" společnosti B&P INTERIÉRY s. r. o., Palackého 465/16, 702
00, Ostrava - Přívoz, IČ: 25392077, s nabídkovou cenou 1 916 026,79 Kč bez DPH (2 318
392,42 Kč včetně DPH)

2. ukládá

ukládá zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Rekonstrukce ležatých rozvodů
na FZŠ a Gymnáziu Chodovická" se společností B&P INTERIÉRY s. r. o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1239/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/16/0950/17
ze dne 06.06.2017

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby "Nájemní byty Beranka - projektová dokumentace" - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Nájemní byty Beranka - projektová
dokumentace" společnosti B K N , spol. s r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto, IČ 15028909,
s nabídkovou cenou 823 000 Kč bez DPH (995 830 Kč včetně DPH)

2. ukládá

ukládá zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Nájemní byty Beranka -
projektová dokumentace" se společností B K N , spol. s r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.06.2017

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/1221/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/17/0951/17
ze dne 06.06.2017

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "MŠ Ratibořická 2299 - oprava vodovodního potrubí,
odpadů a WC - 2. etapa" - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zrušení veřejné zakázky "MŠ Ratibořická 2299 - oprava vodovodního potrubí, odpadů a WC -
2. etapa" z důvodu odstoupení 1 a 2 uchazeče

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1250/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/18/0952/17
ze dne 06.06.2017

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "MŠ Spojenců 2170 - oprava vodovodního potrubí,
odpadů a WC" - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "MŠ Spojenců 2170 - oprava
vodovodního potrubí, odpadů a WC" společnosti MOZIS s.r.o., Slezská 856/74, 130 00, Praha
– Vinohrady, IČ: 28940083, s nabídkovou cenou 1 449 348,97 Kč bez DPH (1 753 712,25
Kč včetně DPH)

2. ukládá

ukládá zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "MŠ Spojenců 2170 - oprava
vodovodního potrubí, odpadů a WC" se společností MOZIS s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1249/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/2/0937/17
ze dne 06.06.2017

Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu
Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700. - (2.02)

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 3.000,- Kč.

2. schvaluje

čerpání ve výši 3.000,- Kč z rezervního fondu Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700,  za účelem pokrytí potřeb žáků třídy 4.C v rámci 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 3.000,- Kč.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 13.06.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/1215/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/20/0953/17
ze dne 06.06.2017

Uzavření smlouvy o dílo na akci Gymnázium Chodovická 2250 -
podhledy na chodbě a WC - (2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na akci Gymnázium Chodovická 2250 - podhledy na chodbě a WC
se společností PEKO spol. s r.o., Komárovská 290/59, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ
15886271, za cenu 327 267 Kč bez DPH (395 993 Kč včetně DPH)

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci Gymnázium Chodovická 2250 - podhledy na chodbě
a WC se společností PEKO spol. s r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1204/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/21/0954/17
ze dne 06.06.2017

Uzavření smlouvy o dílo na akci DDM výměna podhledů 2. etapa -
(2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na akci "DDM výměna podhledů 2. etapa" se společnostíRealitní a
stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00, Brno - Obřany, IČ 41432037 za cenu 400
209,75 Kč bez DPH (484 252,89 Kč včetně DPH)

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci "DDM výměna podhledů 2. etapa" sespolečností Realitní
a stavební společnost s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.06.2017

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/1203/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

89. schůze

číslo RMC/89/22/0955/17
ze dne 06.06.2017

Uzavření smlouvy o dílo na akci FZŠ Chodovická - oprava sprch a WC u
tělocvičen - (2.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na akci FZŠ Chodovická  - oprava sprch a WC u tělocvičen se
společností Genel Invest holding s.r.o., Toužimská 1051/24f, 197 00, Praha - Kbely, IČ
04217519, za cenu 366 972 Kč bez DPH (444 036 Kč včetně DPH)

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci FZŠ Chodovická  - oprava sprch a WC u tělocvičen se
společností Genel Invest holding s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1234/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/23/0956/17
ze dne 06.06.2017

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 14/2016 Sb. hl. m. Prahy,
kterým se vymezují místa, kde je provozování osobního přepravníku
na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na
odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších
a obytných zónách a na vozovce zakázáno - (2.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 14/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují
místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro
chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších
a obytných zónách a na vozovce zakázáno.

2. souhlasí

s návrhem nařízení, kterým se mění nařízení č. 14/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují
místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro
chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších
a obytných zónách a na vozovce zakázáno.

3. ukládá

zaslat stanovisko návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 14/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým
se vymezují místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce,
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stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty,
na pěších a obytných zónách a na vozovce zakázáno.

3.1 Zodpovídá: Dagmar Jeníková, Termín: 15.06.2017
Referent dopravy

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1211/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

89. schůze

číslo RMC/89/24/0957/17
ze dne 06.06.2017

Dokumentace EIA k záměru "I/12 Běchovice - Úvaly" na životní
prostředí - (2.24)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí  "I/12 Běchovice - Úvaly"
vypracovanou v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

2. požaduje

doplnit předloženou dokumentaci o dopravní model, který bude simulovat, jak bude v
souvislosti s realizací záměru ovlivněno rozložení dopravy na území hlavního města;
dokumentace řeší pouze vlivy na dopravu a životní prostředí v nejbližším území záměru.
Dotčeným územím ale není pouze území popisované v dokumentaci, ale celé hlavní město.

3. ukládá

vedoucí OŽPD zaslat usnesení na MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 09.06.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1216/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

89. schůze

číslo RMC/89/25/0958/17
ze dne 06.06.2017

Souhlas s využitím místní komunikace pro pojíždění autobusové linky z
důvodu zlepšení obslužnosti Svépravic - (2.25)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

využití místní komunikace pro pojíždění autobusové linky z důvodu zlepšení obslužnosti
Svépravic.

2. doporučuje

tento návrh projednat a schválit na Zastupitelstvu MČ Praha 20.

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1212/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

89. schůze

číslo RMC/89/26/0959/17
ze dne 06.06.2017

Smlouva o spolupráci s XLMX, obchodní s.r.o. - (2.26)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o možnosti uzavření Smlouvy o spolupráci se zástupci obchodního domu XXXLutz
- Černý Most

2. pověřuje

starostku MČ podpisem smlouvy

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová,
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Helena Váňová, Tajemník
předkládá: Ing. Helena Váňová, Tajemník
bod jednání: BJ/1237/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

89. schůze

číslo RMC/89/27/0960/17
ze dne 06.06.2017

Zřízení pracovního místa koordinátora Komunitního centra Knihovna -
(2.27)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o projektu Komunitní centrum Knihovna

2. schvaluje

zřízení pracovního místa koordinátor Komunitního centra knihovna na dobu určitou dle potřeb
schváleného projektu

2.1 Zodpovídá: Ing. Helena Váňová,
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Helena Váňová, Tajemník
předkládá: Ing. Helena Váňová, Tajemník
bod jednání: BJ/1246/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

89. schůze

číslo RMC/89/28/0961/17
ze dne 06.06.2017

Návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 -
(2.28)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh předloženého programu 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 dne 26.6.2017 od
17:00 hod. na Chvalském zámku v Horních Počernicích

2. ukládá

připravit 21. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 26.06.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1188/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

89. schůze

číslo RMC/89/29/0962/17
ze dne 06.06.2017

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 4357/1 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha panu Františkovi Hájkovi - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 4357/1 o výměře 44 412 m2, druh pozemku – orná
půda v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, panu Františkovi Hájkovi.

2. ukládá

- sdělit stanovisko Rady MČ Praha 20 žadateli

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.06.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/1226/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

89. schůze

číslo RMC/89/3/0938/17
ze dne 06.06.2017

Žádost o souhlas s přijetím věcných darů a účelově určených
peněžních darů pro Kulturní centrum Horní Počernice, se sídlem Praha
9 - Horní Počernice, Votuzská 379/11 - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Kulturní centrum Horní Počernice, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice,
Votuzská 379/11, o souhlas s přijetím věcných darů v maximální hodnotě 20.000,- Kč a
účelově určených peněžních darů v celkové částce 16.000,- Kč, které jsou určeny na 47. ročník
festivalu Divadlo v přírodě.

2. schvaluje

přijetí věcných darů v maximální hodnotě 20.000,- Kč, účelově určených peněžních darů v
celkové výši 16.000,- Kč a jejich následné čerpání z rezervního fondu Kulturního centra Horní
Počernice, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Votuzská 379/11, které jsou určeny na 47.
ročník festivalu Divadlo v přírodě, v období květen – červen 2017, a to dle přílohy č.1.

3. ukládá

informovat ředitelku Kulturního centra Horní Počernice, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice,
Votuzská 379/11, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci udělení souhlasu s přijetím  věcných
darů v maximální hodnotě 20.000,- Kč, účelově určených peněžních darů v celkové částce
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16.000,- Kč a s jejich následným čerpáním z rezervního fondu, které jsou určeny na 47. ročník
festivalu Divadlo v přírodě.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 19.06.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/1217/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/30/0963/17
ze dne 06.06.2017

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1203/2 a části pozemku KN
parc. č. 786/40 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem umístění
2 kontejnerů pro sběr a recyklaci použitého oblečení společnosti
Koutecký, s. r. o. - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku KN parc. č. 1203/2 o výměře cca 1,5 m2

 a části pozemku KN parc. č. 786/40 o výměře cca 1,5 m2 , vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha na dobu neurčitou, počínaje 1. 8. 2017,  společnosti KOUTECKÝ, s. r. o. za účelem
umístění 2 kontejnerů na textil,  za nájemné ve výši 6.000,00 Kč/kontejner/rok, tj. 12.000,00
Kč/předmět pronájmu/rok,  na úřední desce MČ Praha 20

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1203/2 o výměře cca 1,5 m2  a části

pozemku parc. č. 786/40 o výměře cca 1,5 m2 , vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha. na
dobu neurčitou, počínaje 1. 8. 2017,  společnosti KOUTECKÝ, s. r. o. za účelem umístění 2
kontejnerů na textil,  za nájemné ve výši 6.000,00 Kč/kontejner/rok, tj. 12.000,00 Kč/předmět
pronájmu/rok, na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 27.06.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1232/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

89. schůze

číslo RMC/89/31/0964/17
ze dne 06.06.2017

Odkoupení pozemku KN parc. č. 1979, jehož součástí je rodinný dům
č.p. 865, a pozemku KN parc. č. 1980/1, vše v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s odkoupením pozemku KN parc. č. 1979, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 391 m2, jehož součástí je stavba - rodinný dům č.p. 865, a pozemku KN parc. č.
1980/1 o výměře 596 m2, druh pozemku - zahrada, vzniklého oddělením z pozemku KN parc.
č. 1980 o výměře 646 m2 na základě geometrického plánu č. 5263-40/2017, vše v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha, za cenu 5 658 000,- Kč, z vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXXX X
XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX
- s uzavřením kupní smlouvy s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXX
XXXXXXX

2. ukládá

- předložit záměr odkoupení pozemku KN parc. č. 1979, druh pozemku - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 391 m2, jehož součástí je stavba - rodinný dům č.p. 865, a pozemku KN parc.
č. 1980/1 o výměře 596 m2, druh pozemku - zahrada, vzniklého oddělením z pozemku KN
parc. č. 1980 o výměře 646 m2 na základě geometrického plánu č. 5263-40/2017, vše v k.ú.
Horní Počernice, obec Praha, za cenu 5 658 000,- Kč, z vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXXX
X XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 26.06.2017
Starostka

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/1248/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

89. schůze

číslo RMC/89/34/0965/17
ze dne 06.06.2017

Hlavní inventarizační komise - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. rozhodla

o jmenování Hlavní inventarizační komise a škodní komise, která bude od 6.6.2017 pracovat
ve složení:

Předseda komise: Ing. Tomsová Lenka

Členové komise: Bc. Helena Martynková, Libor Kuthan, Michaela Vedralová, Jana Ryšavá, Petra
Schubertová, Jana Šťastná, Bc. Stanislav Svoboda, Lucie Prokůpková

Tajemnice komise: Michaela Šprýslová

2. konstatuje, že

tímto usnesením se nahrazuje usnesení č. RMC/68/20/0437/16.

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1227/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/35/0966/17
ze dne 06.06.2017

Návrh smlouvy na pojištění majetku MČ Praha 20 - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

zaslané poptávky od pojišťoven na pojištění majetku a hospodářských rizik.

2. schvaluje

uzavření smlouvy č. 7721042491 (č. smlouvy MČ Praha 20 S/12/2017/0964) na pojištění
majetku a pojištění hospodářských rizik se společností Kooperativa a.s. za cenu 358.376 Kč.

3. ukládá

uzavřít smlouvu č.S/12/2017/0964 se společností Kooperativa a.s.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.06.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1219/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/36/0967/17
ze dne 06.06.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 35 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z ÚP v rámci OP Zaměstnanost - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 35 - 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. 35 - poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z ÚP v rámci OP Zaměstnanost

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 19.06.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1222/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/37/0968/17
ze dne 06.06.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 36 - sloučení akcí
ZŠ Stoliňská, uvolnění fin. prostředků na schválené individuální dotace,
uvolnění finančních prostředků na parlamentní volby - (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. 36 - úprava investičních výdajů - sloučení akcí ZŠ Stoliňská,
uvolnění fin. prostředků na schválené individuální dotace, uvolnění finančních prostředků na
parlamentní volby, navýšení finančních prostředků na akci rekonstrukce podhledů

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. 36 - úprava investičních výdajů
- sloučení akcí ZŠ Stoliňská, uvolnění fin. prostředků na schválené individuální dotace,
uvolnění finančních prostředků na parlamentní volby, navýšení finančních prostředků na akci
rekonstrukce podhledů

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 19.06.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/1230/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/38/0969/17
ze dne 06.06.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 37 – komunitní
centrum Horní Počernice, individuální dotace uvolnění fin. prostředků -
(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. 37 – komunitní centrum Horní Počernice, individuální dotace
uvolnění fin. prostředků

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. 37 – komunitní centrum Horní
Počernice, individuální dotace uvolnění fin. prostředků

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 19.06.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1235/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/39/0970/17
ze dne 06.06.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 38 - neinvestiční
dotace na projekt MA 21 - Chráníme své zdraví - víme jak - (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. 38 - neinvestiční dotace na projekt MA 21 - Chráníme své
zdraví - víme jak

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. 38 - neinvestiční dotace na projekt
MA 21 - Chráníme své zdraví - víme jak

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 19.06.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1238/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/4/0939/17
ze dne 06.06.2017

Žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Spojenců 1408, o souhlas s výjimkou při způsobu výběru
dodavatele konvektomatu, s jeho následným pořízením a s převodem
finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408, o
souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 124.443,62 Kč do fondu
investic za účelem následného pořízení konvektomatu do školní jídelny základní školy.

2. schvaluje

výběr dodavatele konvektomatu do školní jídelny pro základní školu v příspěvkové organizaci
Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408, formou
poptávkového řízení přímým oslovením minimálně tří dodavatelů.

3. schvaluje

převod finančních prostředku z rezervního fondu ve výši 124.443,62 Kč do fondu investic a
následné čerpání finančních prostředků z fondu investic Základní školy a Mateřské školy, Praha
9 - Horní Počernice, Spojenců 1408, za účelem pořízení elektrického konvektomatu Hounö pro
školní jídelnu základní školy v celkové výši 298.325,- Kč vč. DPH od společnosti Honey s.r.o.,
se sídlem Poděbradská 12, 190 00 Praha, IČ: 26749131.

4. ukládá

informovat ředitelku Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců
1408, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s formou výběru dodavatele



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

konvektomatu a souhlasu ve věci převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
investic a pořízení konvektomatu od společnosti Honey s.r.o..

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 19.06.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/1218/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/40/0971/17
ze dne 06.06.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ
na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 39 - výkup
nemovitosti pro výstavbu bytového domu Náchodská - (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. 39 - výkup nemovitosti pro výstavbu bytového domu
Náchodská

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. 39 - výkup nemovitosti pro výstavbu
bytového domu Náchodská

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 19.06.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1245/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/41/0972/17
ze dne 06.06.2017

Návrh smlouvy na uzavření pojištění majetku v komunitním centrum
Horní Počernice po dobu udržitelnosti projektu - (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy na pojištění majetku a hospodářských rizik  č. 7721043370
(č.S/12/2017/0965) pro komunitní centrum Horní Počernice po dobu udržitelnosti projektu 5
let za cenu 1.880 Kč.

2. ukládá

uzavřít smlouvu č. S/12/2017/0965 s Kooperativa a.s.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 16.06.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1220/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/42/0973/17
ze dne 06.06.2017

Prominutí penále společnosti USSPA s.r.o. - (7.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o prominutí penále ve výši 1.050 Kč společnosti USSPA s.r.o., IČO: 63218003

2. neschvaluje

prominutí penále společnosti USSPA s.r.o., IČO: 63218003 za pozdní úhradu faktury č.
20171600052, které bylo vyčísleno na základě dodatku č. 1 ke smlouvě č. S/160/2014/0034
ve výši 1.050 Kč

3. ukládá

zaslat společnosti USSPA s.r.o., IČO: 63218003 usnesení RMČ

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 30.12.2016
Vedoucí ekonomického odboru

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1236/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/43/0974/17
ze dne 06.06.2017

Ekonomické informace k datu 01.06.2017 - (7.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 01.06.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1244/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/44/0975/17
ze dne 06.06.2017

Doplnění komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběr
nájemce Parkoviště v areálu Chvalského zámku - (Ústní návrh)

Rada městské části Praha 20

související RMC/85/27/0824/17
 

1. doplňuje

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběr nájemce Parkoviště v areálu
Chvalského zámku o následující členy:

Bc. Hana Čížková, radní

Ing. Richard Měšťan, vedoucí OVÚR

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1252/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/5/0940/17
ze dne 06.06.2017

Žádost RC MUM, z.s., o individuální dotaci na projekt "RC MUM jako
VÍCEGENERAČNÍ DŮM" - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku RC MUM, z.s., o poskytnutí individuální dotace na projekt RC MUM jako
VÍCEGENERAČNÍ DŮM v roce 2017 ve výši 98.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně
zdravotní a protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku RC MUM, z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 -
Horní Počernice, na projekt RC MUM jako VÍCEGENERAČNÍ DŮM v roce 2017 ve výši 85.000,-
Kč, a to na materiálové náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt RC MUM jako VÍCEGENERAČNÍ DŮM v roce
2017 spolku RC MUM, z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 70104212, k
projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Mgr. Eva Březinová, Termín: 26.06.2017
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/1240/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/6/0941/17
ze dne 06.06.2017

Žádost RC MUM, z.s., o individuální dotaci na projekt "MUM ŠKOLKA
NANEČISTO - adaptační program" - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku RC MUM, z.s., o poskytnutí individuální dotace na projekt MUM ŠKOLKA
NANEČISTO - adaptační program v roce 2017 ve výši 96.000,- Kč a doporučení Komise bytové,
sociálně zdravotní a protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku RC MUM, z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 -
Horní Počernice, na projekt MUM ŠKOLKA NANEČISTO - adaptační program ve výši 55.000,-
Kč, a to na: 11.000,- Kč materiálové náklady, 27.000,-Kč energie, 8.000,- Kč nájem, 7.000,-
Kč telefony, 2.000,- Kč rezervační systém

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt MUM ŠKOLKA NANEČISTO - adaptační program
v roce 2017 spolku RC MUM, z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Mgr. Eva Březinová, Termín: 26.06.2017
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/1241/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/7/0942/17
ze dne 06.06.2017

Žádost o udělení záštity a technické podpory nad 6. ročníkem
Pražského triatlonu - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost H-Triatlonu, Trojická 437/20, 128 00 Praha 2, organizátora 6. ročníku Pražského
triatlonu, který se uskuteční 23. 7. 2017, o udělení záštity a technické a mediální podpory,
pomoc při dočasné uzavírce vozovky a asistenci Městské policie

2. schvaluje

- pořádání sportovní akce 6. ročník Pražského triatlonu na území Prahy 20

- záštitu Městské části Praha 20 nad 6. ročníkem Pražského triatlonu na území Prahy 20

- použití znaku MČ Praha 20 na propagačních materiálech sportovní akce 6. ročník Pražského
triatlonu

- podporu sportovní akce Pražský triatlon formou bezplatného prostoru v HPZ

- asistenci Městské policie

3. ukládá

informovat žadatele, H-Triatlon, Trojická 437/20, 128 00 Praha 2, o usnesení Rady m.č. Praha
20 ve věci žádosti o podporu akce Pražský triatlon  pro sportovní rok 2017

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 13.06.2017



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

4. ukládá

informovat Městskou policii o sportovní akci 6. ročník Pražského triatlonu dne 23. 7. 2017 na
území MČ Praha 20

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.06.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/1242/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/8/0976/17
ze dne 06.06.2017

Žádost Jachtklubu Toušeň, z.s., sportovního klubu žadatelů, o
individuální dotaci pro posádku lodních tříd Cadet a FX 49 er -
juniorská reprezentace ČR - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Jachtklubu Toušeň, z.s., sportovního klubu žadatelů, o individuální dotaci pro posádku
lodních tříd Cadet a FX 49 er - juniorská reprezentace ČR v roce 2017 ve výši 50.000,- Kč a
doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

- poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2017 spolku Jachtklub Toušeň, z.s.,
Na Krétě 27, 250 89, Lázně Toušeň, na posádku lodních tříd Cadet a FX 49-er - juniorská
reprezentace ČR, ve výši 20.000,- Kč, a to na: materiálové náklady (především oprava údržba
lodě) ve výši 10.000,- Kč, na oblečení a výstroj ve výši 5.000,- Kč, na startovné ve výši
5.000,- Kč

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace

3. ukládá

informovat Jachtklub Toušeň, 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: 20.06.2017



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

4. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na posádku lodních tříd Cadet
a FX 49-er-juniorská reprezentace ČR v roce 2017

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 20.06.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1202/2017



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

89. schůze

číslo RMC/89/9/0943/17
ze dne 06.06.2017

Návrh na schválení přijetí hmotného daru od firmy Pekařství Moravec,
s.r.o. - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

přijetí hmotného daru od firmy Pekařství Moravec ve výši 11 409,- Kč

2. schvaluje

předloženou darovací smlouvu s firmou Pekařství Moravec, s.r.o.

3. ukládá

zajištění podepsání darovací smlouvy s firmou Pekařství Moravec, s.r.o.

3.1 Zodpovídá: Lenka Tomsová, Ing., Termín: 20.06.2017
Koordinační, programový a projektový pracovník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Koordinační, programový a projektový pracovník
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1233/2017


