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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

90. jednání datum konání:
20.06.2017

 
čís. RMC/90/1/0978/17 - RMC/90/9/0985/17

 
 
 
 
 



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

90. schůze

číslo RMC/90/1/0978/17
ze dne 20.06.2017

Žádost RC MUM, z.s., o finanční dar na zajištění letní školičky - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku RC MUM,o poskytnutí finančního daru na zajištění týdenní letní školičky v RC
MUM v termínu 7. 8. - 11. 8. 2017 a náklady spojené s letní školičkou

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru v souladu s předloženou žádostí pro maximálně 15 dětí za účelem
úhrady části nákladů nutných na zajištění letní školičky RC MUM, z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 –
Horní Počernice, IČ: 701 04 212, v termínu od 7.8.-11.8.2017, a to ve výši 500,- Kč pro jedno
dítě, které plní předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v mateřské škole zřizované
MČ Praha 20 a současně má trvalý pobyt na území MČ Praha 20

3. ukládá

uzavřít darovací smlouvu s RC MUM, z.s., se sídlem Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice,
IČ: 701 04 212, na úhradu části nákladů po předložení jmenného seznamu účastníků letní
školičky

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.08.2017

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/1267/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/10/0986/17
ze dne 20.06.2017

Smlouva o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům mezi Českou
kanceláří pojistitelů a Úřadem městské části Praha 20 - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

smlouvu mezi Českou kanceláří pojistitelů se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
a Úřadem městské části Praha 20

2. ukládá

vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy zajistit podpis této smlouvy a odeslat ji k
podepsání do České kanceláře pojistitelů

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 23.06.2017

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: Ing. Helena Váňová, Tajemník
bod jednání: BJ/1257/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/11/0987/17
ze dne 20.06.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení ke stavbě
"Rodinný dům na p.č. 2878 a 2879, k.ú. Horní Počernice" - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

s umístěním stavby „Rodinný dům na p.č. 2878 a 2879, k.ú. Horní Počernice" v rozsahu
projektové dokumentace vypracované Ing. Arch. Janem Havlíčkem z února 2017 z důvodu,
že navrhovaná stavba nedodržuje odstupové vzdálenosti podle PSP, zejména stavební čáru
do ul. Kramolná.

 

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli ( RD Flanderovi )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2017

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/1281/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/12/0988/17
ze dne 20.06.2017

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.č. 3951 a 3952/1 stavby
"71010-008408, VPI H. Počernice, Bártlova" - Praha 20 Horní
Počernice, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. -
(2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku KN parc. číslo 3951 a
3952/1 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha,  za účelem  zřízení, provozování, údržby a oprav
podzemního komunikačního vedení v rozsahu  stavby "71010-008408, VPI H. Počernice,
Bártlova", se společností  Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

 

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k podpisu smluvním stranám ( 3951 a
3952/1  Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2017

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/1265/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/13/0989/17
ze dne 20.06.2017

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.č. 2212 stavby
"71010-008433, VPI H. Počernice, Božanovská" - Praha 20 Horní
Počernice, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. -
(2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku KN parc. číslo 2212 v k.ú.
Horní Počernice, obec Praha,  za účelem  zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního
komunikačního vedení v rozsahu  stavby "71010-008433, VPI H. Počernice, Božanovská", se
společností  Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

 

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k podpisu smluvním stranám ( p.č.
2212 -  Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2017

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/1266/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/14/0990/17
ze dne 20.06.2017

Zrušení a opětovné vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby Dokumentace pro územní řízení –
„Severovýchodní pražská cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr
obce Horní Počernice“ - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Dokumentace pro
územní řízení – „Severovýchodní pražská cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr obce
Horní Počernice“ z důvodu neobdržení žádných nabídek

2. schvaluje

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

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 %

4. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20,
náhradník - Bc. Hana Čížková, radní MČ Praha 20,
Ing. Helena Váňová, tajemnice ÚMČ Praha 20,
náhradník - Ing. Lenka Tomsová, koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21,
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



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

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

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.06.2017

6. ukládá

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

6.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.08.2017

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/1269/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/15/0991/17
ze dne 20.06.2017

Stanovisko ke stavebním úpravám - "Zateplení RD Ve Žlíbku 189/18".
- (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

 s provedením stavebních úprav RD č.p. 189/18 na  pozemku 429/2  k.ú. Horní Počernice za
podmínky, že  celková konstrukce zateplení fasády bude v max. tl. 10 cm.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku parc.č. 3924, druh pozemku - ostatní plocha o výměře cca 24 m2
v k.ú. Horní Počernice, obec Praha Jiřímu Černému,  na dobu určitou,  nepřesahující 28 dní

- uzavření Nájemní smlouvy s Jiřím Černým

3. ukládá

- sdělit stanovisko žadateli

- předložit nájemní smlouvu  k podpisu ( stavební úpravy - Černý )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2017

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/1276/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/16/0992/17
ze dne 20.06.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení ke stavbě
"Novostavba rodinného domu Iveta“ na p.č. 4364/11, k.ú. Horní
Počernice" - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním a provedením stavby kanalizační, plynové, vodovodní, elektro přípojky a se
stavební úpravou vjezdu z komunikace K Rybárně na pozemku parc. č. 3733 a 4364/2 v k.ú.
Horní Počernice v rámci stavby "Novostavba rodinného domu Iveta, na p.č. 4364/11, k.ú.
Horní Počernice", dle předložené projektové dokumentace pro stavební řízení, vypracované
Thermo plus – projektový ateliér, Trutnov, v březnu 2017.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku parc.č. 3733 a 4364/2, druh pozemku - ostatní plocha o výměře
64 m2

Ing. J. Jůdovi a Mgr. K. Němcové, na dobu neurčitou, max 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s Ing. J. Jůdou a Mgr. K. Němcovou

3. ukládá

předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám (Ing. J. Jůda a Mgr. K.
Němcová)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2017

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/1278/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/17/0993/17
ze dne 20.06.2017

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby "Vypracování pasportu zeleně na pozemcích Hl. m. Prahy
svěřených do správy MČ Praha 20" - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Vypracování
pasportu zeleně na pozemcích Hl. m. Prahy svěřených do správy MČ Praha 20"

2. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle nabídkové ceny v Kč bez DPH

3. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Mgr. Alena Šefčíková, radní MČ Praha 20,
náhradník - Bc. Hana Čížková, radní MČ Praha 20,
Ing. Helena Váňová, tajemnice ÚMČ Praha 20,
náhradník - Ing. Lenka Tomsová, koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21,
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 - Ing. Yvona Hájková, referentka OŽPD ÚMČ Praha 20,
Zdeněk Trávníček, zástupce veřejnosti,náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka
OHSaI ÚMČ Praha 20

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Vypracování pasportu
zeleně na pozemcích Hl. m. Prahy svěřených do správy MČ Praha 20"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.06.2017



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

předložit RMČ výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.08.2017

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/1260/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/18/0994/17
ze dne 20.06.2017

Uzavření smlouvy o dílo na sanaci západní zdi Chvalského zámku -
(2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na sanaci západní zdi Chvalského zámku, 2. etapu, se společností
Genel Invest holding s.r.o., Toužimská 1051/24f, Kbely, Praha 9, IČ 04217519 za cenu
346 398,57 Kč bez DPH (419 142,27 Kč včetně DPH).

2. ukládá

uzavření smlouvy o dílo na sanaci západní zdi Chvalského zámku, 2. etapu, se společností
Genel Invest holding s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.06.2017

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/1271/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/19/0995/17
ze dne 20.06.2017

Vyjádření k územnímu souhlasu a ohlášení stavby : "Přístavba garáže
– Horní Počernice, ul. Na Pozorce č. p. 1503/5" - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s předloženou projektovou dokumentací stavby “Přístavba garáže – Horní Počernice, ul. Na
Pozorce č. p. 1503/5" v k.ú. Horní Počernice,  v rozsahu projektové dokumentace  vypracované
Ing. O. Barcalem,  z dubna 2017.

 

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (garáž - Šreier )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2017

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/1280/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/2/0979/17
ze dne 20.06.2017

Žádost spolku Kristínka, z.s., o individuální dotaci na projekt trénování
paměti - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Kristínka, z.s., o poskytnutí individuální dotace na projekt trénování paměti v
roce 2017 ve výši 15.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové

2. schvaluje

- poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Kristínka, z.s., Vlčkova 6, Praha 9 - Černý
Most, na projekt trénování paměti ve výši 10.000,- Kč, a to na:

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace

3. ukládá

informovat spolek Kristínka, 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: 31.07.2017



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

4. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na projekt trénování paměti
se spolkem Kristínka, z.s., Vlčkova 6, Praha 9 - Černý Most, IČO: 03401782

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.07.2017

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/1268/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/20/0996/17
ze dne 20.06.2017

Návrh na pronájem bytu č. 18 v ulici Mezilesí č. p. 2059 v Praze -
Horních Počernicích - (2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 18, standard s příslušenstvím, 6. nadzemní
podlaží, typ 2+k.k. o celkové ploše 48,52 m2 (vč. balkonu a sklepních prostor) v bytovém
domě č.p. 2059 v ulici Mezilesí, s paní Terezou Kernerovou, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou 1 rok s možností dalšího prodlužování za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/měsíc.

2. ukládá

- zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 18, standard s příslušenstvím, 6.
nadzemní podlaží, typ 2+k.k. o celkové ploše 48,52 m2 (vč. balkonu a sklepních prostor)
v bytovém domě v ulici Mezilesí č. p. 2059 s paní Terezou Kernerovou, na dobu určitou 1 rok
s možností dalšího prodlužování za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/měsíc.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.06.2017

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/1284/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/21/0997/17
ze dne 20.06.2017

Návrh na pronájem bytu č. 16 v ulici Mezilesí č.p. 2060 v Praze –
Horních Počernicích - (2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 16, standard s příslušenstvím, 5. nadzemní
podlaží, typ 3+k.k. o celkové ploše 55,89 m2 (vč. sklepních prostor a balkonu) v bytovém
domě v ulici Mezilesí 2060 s paní Marcelou Stašákovou, nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 1 rok s možností dalšího prodlužování za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/měsíc.

2. ukládá

- zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 16, standard s příslušenstvím, 5.
nadzemní podlaží, typ 3+k.k. o celkové ploše 55,89 m2 (vč. sklepních prostor a balkonu)
v bytovém domě v ulici Mezilesí 2060 s paní Marcelou Stašákovou, nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností dalšího prodlužování za nájemné ve výši 90,- Kč/
m2/měsíc.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.06.2017

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/1286/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/22/0998/17
ze dne 20.06.2017

Záměr pronájmu bytu č. 37 v bytovém domě v ulici Mezilesí č.p. 2056,
Praha – Horní Počernice - (2.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se zveřejněním záměru na pronájem bytu č.  37, standard s příslušenstvím , 5. nadzemní
podlaží, typ 3+k.k. o celkové ploše 55,89 m2 (vč. balkonu a sklepních prostor) v bytovém
domě v ulici Mezilesí č.p. 2056/24,  Praha 9 – Horní Počernice dle předloženého návrhu, na
úřední desce MČ Praha 20.

2. jmenuje

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení :

Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20

Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20

Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI

Ing. Helena Váňová, tajemnice MČ Praha 20

3. ukládá

zveřejnit záměr pronájmu bytu č.  37, standard s příslušenstvím , 5. nadzemní podlaží, typ
3+k.k. o celkové ploše 55,89 m2 (vč. balkonu a sklepních prostor) v bytovém domě v ulici



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

Mezilesí č.p. 2056/24,  Praha 9 – Horní Počernice dle předloženého návrhu, na úřední desce
MČ Praha 20 a na realitním portálu.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 27.06.2017

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/1290/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/23/1020/17
ze dne 20.06.2017

Stanovisko k dokumentaci pro vydání územního souhlasu ke stavbě
"Oplocení" p.č. 4037/123, 4037/124 a 4037/125. - (2.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh na umístění stavby "Oplocení" k pozemku parc. č. 4037/123, 4037/124 a 4037/125 v
rozsahu předložené žádosti ze dne 9.5.2017

2. požaduje

- projednání návrhu v Komisi výstavby a územního rozvoje

- vyjádření paní urbanistky Ing. arch. Kristine Grigoryan

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli ( Oplocení - Kotalovi )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2017

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/1291/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/24/0999/17
ze dne 20.06.2017

Uzavření Smlouvy o financování projektu v rámci Operačního
programu Praha - pól růstu ČR na projekt "Využití kulturně
komunitního centra Horní Počernice" - (2.24)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR
na projekt "Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice" (registrační číslo projektu
CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000182)

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2017

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/1293/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/25/1000/17
ze dne 20.06.2017

Souhlas vlastníka dotčených nemovitostí stavbou - „Revitalizace
Svépravického potoka Horní Počernice“ a souhlas vlastníka s trvalým
odnětím části pozemků KN parc. č. 4453/1, 4453/2 a 4454/17ze ZPF. -
(2.25)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se stavbou „Revitalizace Svépravického potoka mezi Xaverovskýmni rybníky, k.ú. Horní
Počernice, Praha 9“ v rozsahu projektové dokumentace vypracované společností Envicons
s.r.o., Pardubice, z července 2016 za podmínky, že součástí projektu bude funkční odvodnění
navržených mlatových cest

- s trvalým odnětím části pozemků KN parc. č. 4453/1, 4453/2 a 4454/17, vše v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha ze zemědělského půdního fondu.

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli Sinpps s.r.o., Praha 4 ( Revitalizace )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2017

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/1294/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/26/0977/17
ze dne 20.06.2017

Prodejna BILLA - (2.26)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

varianty č. 1 – 7 komunikačního řešení prodejny BILLA

2. schvaluje

variantu č. 6 komunikačního řešení prodejny BILLA

3. ukládá

zadat dopravní průzkum na křižovatce ul. Náchodská x výjezd/nájezd do prodejny BILLA např.:

• doba čekání na výjezdu z prodejny BILLA na ul. Náchodskou
• doba čekání při levém odbočení z ul. Náchodská do prodejny BILLA
• průběžné vyhodnocování vytíženosti parkoviště prodejny tj. průměrná doba stání vozidel

a obsazenosti parkoviště
• zvýšení nehodovosti na předmětném místě v prostoru křižovatky

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 31.01.2018



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

4. ukládá

předložit návrh komunikačního řešení prodejny BILLA k projednání v ZMČ Praha 20

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 26.06.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1273/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/27/1001/17
ze dne 20.06.2017

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi - přiměřené bydlení pro osoby
pobírající doplatek na bydlení - (2.27)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informace týkající se novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, která má
přímý dopad na činnost obcí v samostatné působnosti

2. ukládá

vydat osobám, které pobírají doplatek na bydlení, a dostaví se na městskou část se žádostí o
pomoc při získání přiměřeného bydlení, DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU dle vzoru v příloze
tohoto materiálu

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1309/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/28/1002/17
ze dne 20.06.2017

Schválení dodatku smlouvy o technické podpoře aplikace VITA - (2.28)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 3 smlouvy o technické podpoře aplikace VITA

2. ukládá

uzavřít dodatek smlouvy o technické podpoře aplikace VITA

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.06.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bohumil Pechr, Vedoucí odboru informatiky
předkládá: Ing. Petr Herian, Člen rady
bod jednání: BJ/1285/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/29/1003/17
ze dne 20.06.2017

Schválení smlouvy o poskytování servisních služeb pro komunitní
centrum v oblasti IT - (2.29)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb v oblasti IT pro komunitní centrum

2. ukládá

uzavřít servisní smlouvu na poskytování služeb s dodavatelem PoPE servis s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.06.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bohumil Pechr, Vedoucí odboru informatiky
předkládá: Ing. Petr Herian, Člen rady
bod jednání: BJ/1288/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/3/0980/17
ze dne 20.06.2017

Zvýšení ceny obědů pro uživatele Pečovatelské služby Městské části
Praha 20 od 1. 8. 2017 - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

oznámení GZD s.r.o., Oderská 333/5, 196 00 Praha 9, o zvýšení ceny dodávaných obědů pro
uživatele Pečovatelské služby Městské části Praha 20 s účinností od 1.8. 2017 z nynější ceny
58,- Kč (cena včetně 15%DPH) na cenu 61,- Kč (včetně 15%DPH)

2. ukládá

seznámit uživatele pečovatelské služby se zvýšením ceny obědů s účinností od 1.8. 2017 z
nynější ceny 58,- Kč (cena včetně 15% DPH) na cenu 61,- Kč (včetně 15% DPH)  na základě
oznámení dodavatele obědů - GZD s.r.o., Oderská 333/5, 196 00 Praha 9

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.08.2017

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/1299/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/30/1004/17
ze dne 20.06.2017

Organizační změny organizace činností ÚMČ - (2.30)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o organizačních změnách předložených RMČ

2. schvaluje

navržené organizační změny ÚMČ od 1.7.2017

3. ukládá

tajemnici ÚMČ předložit RMČ aktuální znění organizačního řádu ke schválení

3.1 Zodpovídá: Ing. Helena Váňová, Termín: 29.08.2017
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Helena Váňová, Tajemník
bod jednání: BJ/1292/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/31/1005/17
ze dne 20.06.2017

Nájem části nemovitosti - nebytového prostoru v areálu SC Xaverov
Horní Počernice a. s. pro spolek Neposeda - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nemovitosti -  nebytových prostor v areálu
SC Xaverov Horní Počernice, a. s., Božanovská 2098, 193 00 Praha, za účelem poskytování
sociálních služeb - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na dobu určitou od 1. 7. 2017
do 30. 6. 2018, se společností SC Xaverov Horní Počernice, a. s.

2. ukládá

- zajistit uzavření nájemní smlouvy (SC Xaverov - Neposeda).

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.06.2017

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/1287/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/32/1006/17
ze dne 20.06.2017

Pronájem parkoviště Na Chvalské tvrzi - část pozemků parc. č. 1981/1,
1984, 1987/1, 1990 o celkové výměře cca 810 m2 v k. ú. Horní
Počernice - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části  pozemků KN parc. č. 1981/1, parc. č. 1984, parc. č. 1987/1 a parc. č.1990 o

celkové výměře cca 810 m2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha na dobu určitou od 1. 7. 2017
do 30. 6. 2020 za nájemné ve výši 46.000,- Kč/měsíc, za účelem provozování parkoviště,
panu Michalu Málkovi,

- uzavření nájemní smlouvy s panem Michalem Málkem

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu (pronájem parkoviště na
Chvalské tvrzi)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.06.2017

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/1258/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/33/1007/17
ze dne 20.06.2017

Pacht 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 - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pacht pozemků KN 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 vše 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

- uzavření pachtovní smlouvy se společností Farmes, spol. s r. o.



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

2. ukládá

- předložit pachtovní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu (Farmes)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2017

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/1277/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/34/1008/17
ze dne 20.06.2017

Uzavření pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 4200/37, parc. č.
4201/1, parc. č. 4202/1, parc. č. 4232/26 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha s panem Františkem Hájkem za účelem provozování zemědělské
výroby - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pacht  pozemku 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, s panem
Františkem Hájkem, 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.

- uzavření pachtovní smlouvy s panem Františkem Hájkem

2. ukládá

- předložit pachtovní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.07.2017

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/1279/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/35/1009/17
ze dne 20.06.2017

Záměr směny obecního pozemku parc. č. 2198/210 za pozemek parc.
č. 2198/211 v k. ú. Horní Počernice - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru směny obecního pozemku parc. č. 2198/210, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – jiná plocha o výměře 31 m2 vzniklého oddělením z pozemku parc.
č. 2198/97, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře

1333 m2 za pozemek parc. č. 2198/211 druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – jiná

plocha o výměře 59 m2  vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 2198/96, druh pozemku –

ostatní plocha, způsob využití - zeleň o výměře 1435 m2 ul. Khodlova/Libošovická v k. ú. Horní
Počernice bez dalšího vzájemného vypořádání na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr směny obecního pozemku parc. č. 2198/210, druh pozemku - ostatní plocha,

způsob využití – jiná plocha o výměře 31 m2 vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 2198/97,

druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře 1333 m2 za
pozemek parc. č. 2198/211 druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha o

výměře 59 m2  vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 2198/96, druh pozemku – ostatní plocha,



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

způsob využití - zeleň o výměře 1435 m2 ul. Khodlova/Libošovická v k. ú. Horní Počernice n
bez dalšího vzájemného vypořádání a úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.07.2017

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/1289/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/37/1010/17
ze dne 20.06.2017

Návrh na vyřazení majetku MČ + příspěvkových organizací zřizovaných
MČ Praha 20 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- vyřazení majetku MČ Praha 20 (dle zápisu HIK ze dne 13.6.2017) ve výši 359.858,71 Kč

- vyřazení majetku ZŠ a MŠ Spojenců 1408  (dle zápisu HIK ze dne 13.6.2017) ve výši
167.376,60 Kč

- vyřazení majetku MŠ Chodovická 1900  (dle zápisu HIK ze dne 13.6.2017) ve výši 90.222,40
Kč

- vyřazení majetku Chvalského zámku (dle zápisu HIK ze dne 13.6.2017) ve výši 90.456,29 Kč

- vyřazení majetku KC Votuzská 379/11 (dle zápisu HIK ze dne 13.6.2017) ve výši 49.593,00
Kč

- vyřazení majetku ZŠ Stoliňská (dle zápisu HIK ze dne 13.6.2017) ve výši 30.130,00 Kč

- vyřazení majetku FZŠ Chodovická 2250 (dle zápisu HIK ze dne 13.6.2017) ve výši 31.276,70
Kč

2. ukládá

- informovat odbory o schválení vyřazení majetku MČ Praha 20 a předání protokolů o likvidaci
majetku na EO

2.1 Zodpovídá: Petra Schubertová, Termín: 21.07.2017
Referent oddělení evidence majetku

3. ukládá

- iformovat příspěvkové organizace o schválení vyřazení majetku

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 21.07.2017



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

vyřadit majetek z evidence

4.1 Zodpovídá: Michaela Šprýslová, Termín: 31.07.2017
Referent rozpočtář a majetkové evidence

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1283/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/38/1011/17
ze dne 20.06.2017

Ekonomické informace k datu 15.06.2017 - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 15.06.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1308/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/39/1012/17
ze dne 20.06.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 40 - oprava
západní zdi na Chvalském zámku - (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. 40 - oprava západní zdi na Chvalském zámku

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. 40 - oprava západní zdi na Chvalském
zámku

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: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1270/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/4/0981/17
ze dne 20.06.2017

Změna způsobu vyúčtování úkonů pečovatelské služby, změna
sazebníku pečovatelské služby, aktualizace metodických pokynů č. 8,
21, 22, 23 a smlouvy o poskytování pečovatelské služby - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

důvody změn pravidel vyúčtování pečovatelské služby

2. schvaluje

úpravu metodického pokynu č. 8, 21, 22, 23, úpravu Informace o pečovatelské službě, a vzor
smlouvy o poskytování pečovatelské služby

3. schvaluje

zvýšení cen za jednotlivé úkony pečovatelské služby dle přílohy - sazebník služeb pečovatelské
služby 2017, s účinností od 1. 8. 2017

4. ukládá

informovat uživatele pečovatelské služby o

- změnách ve vyúčtování služeb pečovatelské služby



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

- úpravě cen v sazebníku služeb Pečovatelské služby Městské části Praha 20

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.08.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Mgr. Olga Švrčulová, DiS, Vedoucí oddělení pečovatelské služby

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1300/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/40/1013/17
ze dne 20.06.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 41 - komunitní
centrum Horní Počernice - (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. 41 - komunitní centrum 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. 41 - komunitní centrum Horní
Počernice

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: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1301/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/41/1014/17
ze dne 20.06.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 42 - úprava
příjmů a běžných výdajů - (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. 42 - úprava příjmů a běžných výdajů

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ
na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 42 - úprava příjmů a běžných výdajů

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: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1305/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/42/1015/17
ze dne 20.06.2017

Výsledek kontroly místních poplatků - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

protokol z kontroly správy a místních poplatků, která byla provedena u MČ Praha 20, ÚMČ v
dubnu 2017 nadřízeným orgánem z MHMP.

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1255/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/43/1016/17
ze dne 20.06.2017

Prominutí penále společnosti Biofaktory - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o prominutí penále ve výši 750 Kč společnosti Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., IČ:
28506120

2. neschvaluje

prominutí penále společnosti Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., IČ: 28506120 za pozdní úhrady
faktury č. 20161600196 a 20171600031, které bylo vyčísleno na základě dodatku č. 2 ke
smlouvě č. S/160/2014/0007 ve výši 750 Kč

3. ukládá

zaslat společnosti Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., IČ: 28506120  usnesení RMČ

3.1 Zodpovídá: Bc. Helena Martynková, Termín: 31.07.2017
Vedoucí ekonomického odboru

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/1259/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/44/1017/17
ze dne 20.06.2017

Schválení kanalizačního řádu kanalizace pro pobočnou ČOV Čertousy -
(8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o Oznámení řízení ve věci schválení Kanalizačního řádu kanalizace pro pobočnou
ČOV Čertousy

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Jaroslava Čechurová, Ing., Referent životního prostředí
předkládá: Mgr. Alena Šefčíková, Člen rady
bod jednání: BJ/1213/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/45/1018/17
ze dne 20.06.2017

Zástup v roznosu květin ve SPOZ - (8.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

že po dobu nemoci Marie Pokorné, řádné členky SPOZ,  bude v zastoupení  chodit gratulovat
Martina Procházková, pracovnice ÚMČ.

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1261/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/46/1019/17
ze dne 20.06.2017

Stanovisko k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění
obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb.hl. m.
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, a to v návaznosti
na novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška hlavního města
Prahy č. 55/2000 Sb.hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, a to v návaznosti na novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi

2. nemá námitek

k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška hlavního
města Prahy č. 55/2000 Sb.hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve
znění pozdějších předpisů, a to v návaznosti na novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi

3. ukládá

sdělit stanovisko Městské části Praha 20 ve věci návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou
se mění obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb.hl. m. Prahy, kterou
se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a to v návaznosti na
novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 19.07.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1318/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/5/0982/17
ze dne 20.06.2017

Výroční zprávy kulturních příspěvkových organizací MČ Praha 20 za
rok 2016 - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

výroční zprávu Místní veřejné knihovny, Kulturního centra Horní Počernice a Chvalského zámku
za rok 2016

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1272/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/6/0983/17
ze dne 20.06.2017

Výroční zpráva Pečovatelské služby Městské části Praha 20 za rok
2016 - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Výroční zprávu Pečovatelské služby Městské části Praha 20 za rok 2016

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Mgr. Olga Švrčulová, DiS, Vedoucí oddělení pečovatelské služby

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1298/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/7/0984/17
ze dne 20.06.2017

Darovací smlouva - lavička Václava Havla - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření darovací smlouvy č. S/12/2017/0960.

2. ukládá

uzavřít smlouvu č. S/12/2017/0960.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.07.2017

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/1253/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/8/1021/17
ze dne 20.06.2017

Darovací smlouva za zpracování dokumentu Zásady dopravní politiky -
(2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření darovací smlouvu č.S/12/2017/0971.

2. ukládá

uzavřít smlouvu č. S/12/2017/0971.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.07.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1254/2017



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

90. schůze

číslo RMC/90/9/0985/17
ze dne 20.06.2017

Darovací smlouva - natáčení otevření knihovny - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření darovací smlouvu č.S/12/2017/0977.

2. ukládá

uzavřít smlouvu č. S/12/2017/0977.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.07.2017

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/1307/2017


