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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

92. jednání datum konání:
25.07.2017

 
čís. RMC/92/1/1032/17 - RMC/92/9/1075/17

 
 
 
 
 



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

92. schůze

číslo RMC/92/1/1032/17
ze dne 25.07.2017

Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v roce 2017 pro
Kulturní centrum Horní Počernice, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice,
Votuzská 379/11, na akci Zahájení divadelní sezóny 2017/2018 -
(2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Kulturního centra Horní Počernice, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice,
Votuzská 379/11, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 30.000,- Kč na akci
konanou dne 10. 9. 2017 - zahájení divadelní sezóny 2017/2018, na částečnou úhradu nákladů
spojených s realizací akce

2. schvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 30.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů
spojených s realizací akce zahájení divadelní sezóny 2017/2018, která se bude konat dne 10.
9. 2017, Kulturnímu centru Horní Počernice

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 poskytnutím
účelové neinvestiční dotace na akci zahájení divadelní sezóny 2017/2018 ve výši 30.000,- Kč
na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací akce dne 10. 9. 2017

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.08.2017



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

provést rozpočtové opatření RMČ na rok 2017 – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve
výši 30.000,- Kč pro Kulturní centrum Horní Počernice, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice,
Votuzská 379/11, na akci zahájení divadelní sezóny 2017/2018

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.08.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1339/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/10/1076/17
ze dne 25.07.2017

Stanovisko k dokumentaci pro územní řízení ke stavbě "Rozšíření
optické sítě T-Mobile, Horní Počernice – Zeleneč“ - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s umístěním stavby optického kabelu v rámci stavby "Rozšíření optické sítě T-Mobile,
Horní Počernice – Zeleneč“ v rozsahu dokumentace pro územní řízení, vypracované
společností BOHEMIATEL s.r.o, Praha 4,  z března 2017.

2. podmiňuje

1. uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k dotčeným
pozemkům

2. V celé délce položit dva ks HDPE 40 pro MČ Praha 20 zdarma
3. V ulici Náchodské v celé délce av ul. Ve Žlíbku (úsek Náchodská- Otovická) budou

provedeny nové chodníky včetně vjezdů (nová zámková dlažba) a oprava obrubníků po
celé délce trasy.

4. Koordinací – Ve Žlíbku za tratí s P 3 Park výstavbou chodníků
5. Koordinací – v ul. U Županských s výstavbou kanalizace (šířkové poměry pro umožnění

výstavby kanalizace)



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

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (BOHEMIATEL)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.08.2017

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/1364/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/11/1038/17
ze dne 25.07.2017

Stanovisko k investičnímu záměru "Odborná učebna" na p.č. 191 -
(2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s investičním záměrem výstavby mobilní odborné učebny,  v rozsahu žádosti ze dne 4.7. 2017,
  na části pozemku KN parc. č. 191 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (ZŠ Bártlova)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.08.2017

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/1355/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/12/1039/17
ze dne 25.07.2017

Stanovisko k dokumentaci pro vydání územního souhlasu ke stavbě
"Oplocení" p.č. 4037/123, 4037/124 a 4037/125 - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

     s umístěním stavby "Oplocení" pozemku parc. č. 4037/123, 4037/124 a 4037/125 dle
předložené žádosti 9.5.2017,  z důvodu rozporu navrženého řešení se současně platným
územním plánem.

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Kotalovi)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 10.08.2017

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/1382/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/13/1040/17
ze dne 25.07.2017

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti vedení inženýrské sítě a
uzavření kupní smlouvy – STL plynovod v ulici Františka Černého, jako
podmiňující investice k půdním vestavbám v bytových domech - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

• uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům KN parc.č.  1422/1, 1422/9,
1422/10, 1422/20 a 3873 vše v  k.ú. Horní Počernice, za účelem umístění a provozování
plynárenského zařízení – STL plynovod a STL plynovodní přípojky, se společností Pražská
plynárenská Distribuce, a.s.

• uzavření Kupní smlouvy se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

2. ukládá

předložit  Smlouvy k podpisu smluvním stranám (Fr. Černého )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.08.2017

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/1357/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/14/1041/17
ze dne 25.07.2017

Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/120/16/009 ze dne 11.
2. 2016 ve věci 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. - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/120/16/009  se společností KOUTECKÝ, s. r. o.

2. ukládá

předložit dodatek nájemní smlouvy oběma smluvním stranám k podpisu

 

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 14.08.2017

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/1358/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/15/1077/17
ze dne 25.07.2017

Vyjádření k vybudování vjezdu na p.č. 4129/24 - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

s umístěním vjezdu na soukromá parkovací stání na pozemku p.č. 4129/24, v k.ú. Horní
Počernice, v rozsahu projektové dokumentace ze dne 18.1.2017,  z důvodu kdy nevhodně
navrženým řešením dochází ke znehodnocení nově vybudovaného chodníku,  v šíři třech
parkovacích stání.  Rovněž není znám související stavební záměr, pro který jsou nová
stání požadována. Navrhovaným záměrem dojde ke znehodnocení chodníku v podstatě
v celé uliční šířce RD a v souvislosti s navrhovaným zrušením oplocení naopak začlení
parkovací stání do veřejného prostoru, kdy pěší se nebude pohybovat po chodníku, ale
naopak po příslušenství komunikace.

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Glatz)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.08.2017

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/1356/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/16/1042/17
ze dne 25.07.2017

Záměr majetkoprávního vypořádání k pozemkům pod navrhovanou
trasou cyklostezky Horní Počernice – Zeleneč - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se záměrem majetkoprávního vypořádání k pozemkům pod navrhovanou trasou cyklostezky
Horní Počernice – Zeleneč, jako součásti cyklookruhu Horní Počernice - Zeleneč

2. ukládá

zahájit jednání s dotčenými vlastníky nemovitostí pod navrhovanou trasou cyklostezky
Horní Počernice – Zeleneč, jako součásti cyklookruhu Horní Počernice - Zeleneč, za účelem
majetkoprávního vypořádání k pozemkům pod navrhovanou stavbou

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.09.2017

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/1376/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/17/1078/17
ze dne 25.07.2017

Investiční záměr - výstavba obytného souboru Rozhledy Počernice -
(2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

studii k záměru výstavby  "Obytného souboru Rozhledy Počernice v k.ú. Horní Počernice"
vypracovanou společností ALFAVILLE s.r.o. Petržílkova 2514/29, Praha 5 z června 2016

2. nesouhlasí

se záměrem do doby dořešení a zajištění návaznosti ( souladu) navrhované technické
a dopravní infrastruktury na stávající infrastrukturu a i v územně plánovacích podkladech a
dokumentaci předpokládanou infrastrukturu:

- MUK Beranka

- komunikační propojení MUK Beranka - Náchodská

- pěší propojení navrhovaného obytného souboru se stávající intravilánovou strukturou v ul.
  Náchodská

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Rozhledy)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.08.2017



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

4. ukládá

zajistit vyjádření pani Ing. arch. Kristine Karhanová Grigoryan k investičnímu záměru -
výstavba obytného souboru Rozhledy Počernice

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.08.2017

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/1354/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/18/1079/17
ze dne 25.07.2017

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Rekonstrukce chodníků Náchodská - 2. etapa" - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Rekonstrukce chodníků Náchodská - 2. etapa"

2. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti s využitím následujících dílčích
hodnotících kritérií:
1) Celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 75 %2) Lhůta realizace veřejné zakázky v
kalendářních dnech – váha 25 %

3. jmenuje

Výběrovou komisi ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Karla Polydorová, radní MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20,
Ing. Helena Váňová, tajemnice ÚMČ Praha 20,
náhradník - Ing. Monika Brzkovská, vedoucí OSVŠ ÚMČ Praha 20,
Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Dana Králová, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Josef Hohenberger, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
Jaroslav Píša, vedoucí OMH ÚMČ Praha 20,
náhradník - Petr Báček, vedoucí  oddělení MH ÚMČ Praha 20,
Roman Pazderka, zástupce veřejnosti,Zdeněk Trávníček, náhradník zástupce veřejnosti

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce
chodníků Náchodská - 2. etapa"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.07.2017



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

5. ukládá

předložit RMČ výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce chodníků
Náchodská - 2. etapa"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.08.2017

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/1345/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/19/1043/17
ze dne 25.07.2017

Návrh na pronájem bytu č. 28 o velikosti 3+k.k. v ul. Mezilesí 2060/4 v
Praze – Horních Počernicích - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 28, standard s příslušenstvím, 8. nadzemní
podlaží, typ 3+k.k. o celkové ploše 55,89 m2 (vč. sklepních prostor a balkonu) v bytovém
domě v ulici Mezilesí 2060/4 s XXXX XXXXX XXXXXXX, nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 1 rok s možností dalšího prodlužování s nájemným ve výši 90,- Kč/m2/měsíc.

2. ukládá

- zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 28, standard s příslušenstvím, 8.
nadzemní podlaží, typ 3+k.k. o celkové ploše 55,89 m2 (vč. sklepních prostor a balkonu)
v bytovém domě v ulici Mezilesí 2060/4 s XXXX XXXXX XXXXXXX, nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností dalšího prodlužování s nájemným ve výši 90,- Kč/
m2/měsíc.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 11.08.2017

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/1362/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/2/1073/17
ze dne 25.07.2017

Žádost spolku Neposeda, z.ú., se sídlem Šimanovská 47, 198 00 Praha
9 - Kyje, o poskytnutí finančního daru na realizaci preventivního
výjezdu s klienty nízkoprahového klubu HoPo - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru na realizaci preventivního výjezdu s klienty
nízkoprahového klubu HoPo pro spolek Neposeda, z.ú., se sídlem Šimanovská 47, 198 00
Praha 9 - Kyje, ve výši 20.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na realizaci preventivního výjezdu s klienty
nízkoprahového klubu HoPo spolku Neposeda, z.ú., se sídlem Šimonovská 47, 198 00 Praha
9 - Kyje, IČ: 69793298

3. ukládá

informovat žadatele, spolek Neposeda, z.ú.,, se sídlem Šimonovská 47, 198 00 Praha 9 - Kyje,
IČ: 69793298, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru na
realizaci preventivního výjezdu s klienty nízkoprahového klubu HoPo

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.07.2017



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 se spolkem Neposeda, z.ú., se sídlem Šimonovská 47, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČ:
69793298, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na realizaci preventivního
výjezdu s klienty nízkoprahového klubu HoPo

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.07.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1341/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/20/1044/17
ze dne 25.07.2017

Pronájem bytu č. 37 v ulici Mezilesí č.p. 2056 – výsledek výběrového
řízení - (2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- na návrh komise pro otevírání  obálek a hodnocení nabídek, uzavření nájemní smlouvy
na pronájem bytu č. 37, standard s příslušenstvím, typ 3+k.k. (celková plocha 55,89m2)
v bytovém domě v ulici č.p. 2056 s XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou
od 1.8.2017 za nájemné 90,- Kč/m2/měsíc

2. ukládá

-  zajistit  uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 37, standard s příslušenstvím,
typ 3+k.k. (celková plocha 55,89m2) v bytovém domě v ulici č.p. 2056 s XXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXna dobu neurčitou od 1.8.2017 za nájemné 90,- Kč/m2/měsíc

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/1363/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/21/1045/17
ze dne 25.07.2017

Uzavření smlouvy o dílo na akci kuchyňky do nových bytů Jívanská/
Dobšická - (2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na akci "kuchyňky do nových bytů Jívanská/Dobšická" se
společnostíTREDO s.r.o., Libušská 190/100, Praha 4, PSČ 142 01, IČ 64825337 za cenu 499
600 Kč bez DPH (574 540 Kč včetně DPH)

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci "kuchyňky do nových bytů Jívanská/Dobšická"
sespolečností TREDO s.r.o.

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

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/1383/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/22/1046/17
ze dne 25.07.2017

Schválení servisní smlouvy dohledu, provozu, nastavení a školení
uživatelů internetových stránek projektu Podaná ruka a zajištění
provozu webhostingových služeb pro domény podanarukahp.cz a
zdravehornipocernice.cz - (2.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření servisní smlouvy na dohled, provoz, nastavování a školení uživatelů internetových
stránek projektu Podaná ruka a smlouvy na webhosting domén podanarukahp.cz a
zdravehornipocernice.cz

2. ukládá

uzavřít servisní smlouvu na dohled, provoz, nastavování internetových stránek projektu
Podaná ruka a smlouvu webhosting domén podanarukahp.cz a zdravehornipocernice.cz

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 10.08.2017
starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Bohumil Pechr, Vedoucí odboru informatiky
předkládá: Ing. Petr Herian, Člen rady
předkládá: Ing. Helena Váňová, Tajemník
bod jednání: BJ/1348/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/23/1055/17
ze dne 25.07.2017

Schválení směrnice MČ Praha 20 Pracovní řád S01/2017 - (2.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informace o stavu řídícíh dokumentů MČ a úřadu

2. schvaluje

znění směrnice S01/2017  Pracovní řád

3. ukládá

tajemnici úřadu zjistit vydání a dohled na dodržováním ustanovení daného řídícího dokumentu

3.1 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/1371/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/24/1047/17
ze dne 25.07.2017

Záměr pachtu pozemků parc. č. 4091/16, parc. č. 4091/47, parc. č.
4091/52, parc. č. 4091/58, parc. č. 4135/14, parc. č. 4135/89, parc. č.
4135/90, parc. č. 4155/6, parc. č. 4200/19, parc. č. 4200/20, a částí
pozemků parc. č. 4089/1, parc. č. 4089/5, parc. č. 4091/30, 4091/51,
4091/53 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti Řepařský
institut, spol. s r.o. za účelem provozování zemědělské výroby - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pachtu částí pozemků parc. č. 4089/1, druh pozemku – ostatní

plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 225 m2, parc. č. 4089/5, druh pozemku

– ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 1191 m2, parc. č. 4091/30,

druh pozemku – orná půda o výměře 5422 m2, parc. č. 4091/51, druh pozemku – orná půda

o výměře 778 m2, parc. č. 4091/53, druh pozemku – orná půda o výměře 745 m2 a celých

výměr pozemků dle KN - parc. č. 4091/16, druh pozemku – orná půda o výměře 984 m2,

parc. č. 4091/47, druh pozemku – orná půda o výměře 218 m2, parc.  č. 4091/52, druh

pozemku – orná půda o výměře 294 m2, parc. č. 4091/58, druh pozemku – orná půda o

výměře 8222 m2, parc. č. 4135/14, druh pozemku – orná půda výměře 12550 m2, parc. č.

4135/89, druh pozemku – orná půda o výměře 767 m2, parc. č. 4135/90, druh pozemku

– orná půda o výměře 22 m2, parc. č. 4155/6, druh pozemku – orná půda o výměře 311

m2, parc. č. 4200/19, druh pozemku – orná půda o výměře 104 m2, parc. č. 4200/20, druh

pozemku – orná půda o výměře 1442 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti
Řepařský institut, spol. s r. o., na dobu neurčitou od 1. 10. 2017 za pachtovné ve výši 5.000
Kč/ha/rok, tj. 16.637,50 Kč/rok/předmět pachtu za účelem provozování zemědělské výroby
na úřední desce MČ Praha 20

2. ukládá

- zveřejnit záměr  pachtu částí pozemků parc. č. 4089/1, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace o výměře 225 m2, parc. č. 4089/5, druh pozemku –

ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 1191 m2, parc. č. 4091/30,

druh pozemku – orná půda o výměře 5422 m2, parc. č. 4091/51, druh pozemku – orná půda

o výměře 778 m2, parc. č. 4091/53, druh pozemku – orná půda o výměře 745 m2 a celých

výměr pozemků dle KN - parc. č. 4091/16, druh pozemku – orná půda o výměře 984 m2,

parc. č. 4091/47, druh pozemku – orná půda o výměře 218 m2, parc.  č. 4091/52, druh



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

pozemku – orná půda o výměře 294 m2, parc. č. 4091/58, druh pozemku – orná půda o

výměře 8222 m2, parc. č. 4135/14, druh pozemku – orná půda výměře 12550 m2, parc. č.

4135/89, druh pozemku – orná půda o výměře 767 m2, parc. č. 4135/90, druh pozemku

– orná půda o výměře 22 m2, parc. č. 4155/6, druh pozemku – orná půda o výměře 311

m2, parc. č. 4200/19, druh pozemku – orná půda o výměře 104 m2, parc. č. 4200/20, druh

pozemku – orná půda o výměře 1442 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti
Řepařský institut, spol. s r. o., na dobu neurčitou od 1. 10. 2017 za pachtovné ve výši 5.000
Kč/ha/rok, tj. 16.637,50 Kč/rok/předmět pachtu za účelem provozování zemědělské výroby
na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 08.08.2017

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/1374/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/25/1048/17
ze dne 25.07.2017

Záměr pachtu částí pozemků parc. č. 4089/1, parc. č. 4091/30, parc.
č. 4091/51, parc. č. 4091/53 a parc. č. 4092/1 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, paní Jarmile Volfové za účelem provozování zemědělské
výroby - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pachtu částí pozemků parc. č. 4089/1, druh pozemku – ostatní

plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 637 m2, parc. č. 4091/30, druh

pozemku – orná půda o výměře 2609 m2, parc. č. 4091/51, druh pozemku – orná půda o

výměře 944 m2, parc. č. 4091/53, druh pozemku – orná půda o výměře 386 m2, parc. č.

4092/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha o výměře 789 m2 v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha, paní Jarmile Volfové, na dobu neurčitou od 1. 10. 2017 za
pachtovné ve výši 5.000 Kč/ha/rok, tj. 2.682,50Kč/rok/předmět pachtu za účelem provozování
zemědělské výroby na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pachtu částí pozemků parc. č. 4089/1, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace o výměře 637 m2, parc. č. 4091/30, druh pozemku – orná

půda o výměře 2609 m2, parc. č. 4091/51, druh pozemku – orná půda o výměře 944 m2, parc.

č. 4091/53, druh pozemku – orná půda o výměře 386 m2, parc. č. 4092/1, druh pozemku -

ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha o výměře 789 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, paní Jarmile Volfové, na dobu neurčitou od 1. 10. 2017 za pachtovné ve výši 5.000



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

Kč/ha/rok, tj. 2.682,50Kč/rok/předmět pachtu za účelem provozování zemědělské výroby na
úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 08.08.2017

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/1375/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/26/1049/17
ze dne 25.07.2017

Záměr pachtu pozemků parc. č. 4104/1, části parc. č. 4127/25 a
části parc. č. 4201/1, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti
Týnice, s. r. o. za účelem provozování zemědělské výroby - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pachtu pozemků parc. č. 4104/1, druh pozemku – orná půda

o výměře 107 m2, části pozemku parc. č. 4127/25, druh pozemku – orná půda o výměře cca

80 m2, části pozemku parc. č. 4201/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní

komunikace o výměře cca 398 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti Týnice, s. r.
o., na dobu neurčitou od 1. 10. 2017 za pachtovné ve výši 5.000 Kč/ha/rok, tj. 292,50 Kč/
rok/předmět pachtu za účelem provozování zemědělské výroby na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pachtu pozemků parc. č. 4104/1, druh pozemku – orná půda o výměře 107

m2, části pozemku parc. č. 4127/25, druh pozemku – orná půda o výměře cca 80 m2, části
pozemku parc. č. 4201/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace

o výměře cca 398 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti Týnice, s. r. o., na dobu
neurčitou od 1. 10. 2017 za pachtovné ve výši 5.000 Kč/ha/rok, tj. 292,50 Kč/rok/předmět
pachtu za účelem provozování zemědělské výroby na úřední desce MČ Praha 20.



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

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 08.08.2017

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/1379/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/27/1050/17
ze dne 25.07.2017

Záměr pachtu částí pozemků parc. č. 4084/1, 4095/12, 4095/15,
4095/16, 4095/17, 4096, 4105/2, 4105/10, 4105/11, 4105/32,
4105/41, 4105/42, 4105/43, 4105/44 a celých výměr pozemků
4106/49, 4106/52, 4106/54, 4106/55, 4106/67, 4106/69 v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha, Zemědělské obchodní společnosti
Šestajovice Jirny, a.s. za účelem provozování zemědělské výroby -
(3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pachtu částí pozemků parc. č. 4084/1, druh pozemku – ostatní

plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře cca 2197 m2, parc. č. 4095/12, druh

pozemku – orná půda o výměře cca 148 m2, parc. č. 4095/15, druh pozemku – orná půda o

výměře cca 21 m2, parc. č. 4095/16, druh pozemku – orná půda o výměře cca 178 m2, parc.

č. 4095/17, druh pozemku – orná půda o výměře cca 2 m2, parc. č. 4096, druh pozemku –

ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře cca 82 m2, parc. č. 4105/2, druh

pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře cca 127 m2, parc. č.
4105/10, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře cca

16 m2, parc. č. 4105/11, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace

o výměře cca 12 m2, parc. č. 4105/32, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní

komunikace o výměře cca 40 m2, parc. č. 4105/41, druh pozemku – ostatní plocha, způsob

využití – ostatní komunikace o výměře cca 123 m2, parc. č. 4105/42, druh pozemku – ostatní

plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře cca 18 m2, parc. č. 4105/43, druh

pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře cca 33 m2, parc.
č. 4105/44, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře

cca 19 m2, a celých výměr pozemků parc. č. 4106/49, druh pozemku – orná půda o výměře

133 m2, parc. č. 4106/52, druh pozemku – orná půda o výměře 1677 m2, parc. č. 4106/54,

druh pozemku – orná půda o výměře 779 m2, parc. č. 4106/55, druh pozemku – orná půda

o výměře 423 m2, parc. č. 4106/67, druh pozemku – orná půda o výměře 6 m2, parc. č.

4106/69, druh pozemku – orná půda o výměře 77 m2, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice-Jirny, a.s., na dobu neurčitou od 1. 10. 2017 za
pachtovné ve výši 5.000 Kč/ha/rok, tj. 3055,50 Kč/rok/předmět pachtu za účelem provozování
zemědělské výroby na úřední desce MČ Praha 20



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

2. ukládá

-zveřejnit záměr pachtu částí pozemků parc. č. 4084/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob

využití – ostatní komunikace o výměře cca 2197 m2, parc. č. 4095/12, druh pozemku – orná

půda o výměře cca 148 m2, parc. č. 4095/15, druh pozemku – orná půda o výměře cca 21

m2, parc. č. 4095/16, druh pozemku – orná půda o výměře cca 178 m2, parc. č. 4095/17,

druh pozemku – orná půda o výměře cca 2 m2, parc. č. 4096, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace o výměře cca 82 m2, parc. č. 4105/2, druh pozemku –

ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře cca 127 m2, parc. č. 4105/10,

druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře cca 16 m2, parc.
č. 4105/11, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře cca

12 m2, parc. č. 4105/32, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace

o výměře cca 40 m2, parc. č. 4105/41, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –

ostatní komunikace o výměře cca 123 m2, parc. č. 4105/42, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace o výměře cca 18 m2, parc. č. 4105/43, druh pozemku –

ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře cca 33 m2, parc. č. 4105/44,

druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře cca 19 m2, a

celých výměr pozemků parc. č. 4106/49, druh pozemku – orná půda o výměře 133 m2, parc.

č. 4106/52, druh pozemku – orná půda o výměře 1677 m2, parc. č. 4106/54, druh pozemku

– orná půda o výměře 779 m2, parc. č. 4106/55, druh pozemku – orná půda o výměře 423

m2, parc. č. 4106/67, druh pozemku – orná půda o výměře 6 m2, parc. č. 4106/69, druh

pozemku – orná půda o výměře 77 m2, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, Zemědělské
obchodní společnosti Šestajovice-Jirny, a.s., na dobu neurčitou od 1. 10. 2017 za pachtovné ve
výši 5.000 Kč/ha/rok, tj. 3055,50 Kč/rok/předmět pachtu za účelem provozování zemědělské
výroby na úřední desce MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 19.07.2017

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/1380/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/28/1051/17
ze dne 25.07.2017

Záměr pachtu pozemku parc. č. 4085/39 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha panu Tomáši Šístkovi za účelem provozování zemědělské výroby
- (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pachtu pozemku parc. č. 4085/39, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – jiná plocha o výměře 386 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, panu Tomáši
Šístkovi na dobu neurčitou od 1. 10. 2017 za pachtovné ve výši 5.000 Kč/ha/rok, tj. 193 Kč/
rok/předmět pachtu za účelem provozování zemědělské výroby na úřední desce MČ Praha 20

2. souhlasí

- zveřejnit pachtu pozemku parc. č. 4085/39, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– jiná plocha o výměře 386 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, panu Tomáši Šístkovi na
dobu neurčitou od 1. 10. 2017 za pachtovné ve výši 5.000 Kč/ha/rok, tj. 193 Kč/rok/předmět
pachtu za účelem provozování zemědělské výroby na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 08.08.2017

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/1377/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/29/1052/17
ze dne 25.07.2017

Záměr prodeje pozemku parc. č. 1905/5 v k. ú. Horní Počernice
společnosti PREdistribuce, a. s. - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 1905/5, druh pozemku - zastavěná

plocha a nádvoří o výměře 14 m2, za kupní cenu ve výši 4.012 Kč/m2, tj.  celkem 56.169
Kč v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti PREdistribuce, a. s. na úřední desce
ÚMČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit  záměr prodeje pozemku parc. č. 1905/5, druh pozemku - zastavěná plocha

a nádvoří o výměře 14 m2, za kupní cenu ve výši 4.012 Kč/m2, tj.  celkem 56.169 Kč
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti PREdistribuce, a. s. na úřední desce ÚMČ
Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 08.08.2017

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/1372/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/3/1034/17
ze dne 25.07.2017

Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru pro
Fakultní základní školu, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 -
(2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o souhlas s
přijetím účelově určeného peněžního daru ve výši 5.742,- Kč, určeného na zajištění stravování
pro žáka školy

2. schvaluje

přijetí účelově určeného peněžního daru v celkové výši 5.742,- Kč pro Fakultní základní školu,
Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, na úhradu stravného ve školní jídelně ve školním
roce 2017/2018 pro jednoho žáka ze sociálně slabé rodiny, od nadace WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 24231509

3. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci udělení souhlasu s přijetím účelově určeného peněžního
daru  od nadace WOMEN FOR WOMEN

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 08.08.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1351/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/30/1081/17
ze dne 25.07.2017

Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca 2600
m2, parc. č. 1984 o výměře cca 480 m2 a parc. č. 1991 o výměře cca
2100 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem pořádání
Svatoludmilské pouti 2017 - (3.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

• výpůjčku části pozemků KN parc. č. 1984 o výměře cca 480 m2, KN parc. č. 1990 o

výměře cca 2600 m2, KN parc.č. 1991 o výměře cca 2100 m2, v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha Chvalskému zámku, v termínu od 11. 9. do 17. 9. 2017 za účelem pořádání
Svatoludmilské pouti

2. ukládá

• předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu (Chvalský zámek-
Svatoludmilská pouť)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2017

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/1359/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/33/1053/17
ze dne 25.07.2017

Harmonogram a zásady pro sestavení rozpočtu (rozpočtového
provizoria) MČ Praha 20 na rok 2018, střednědobého výhledu rozpočtu
MČ Praha 20 do roku 2023 a sestavení plánu zdaňované činnosti -
(7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Zásady a pravidla pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) MČ Praha 20 na rok 2018,
střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 20 do roku 2023 a plánu zdaňované činnosti.

2. schvaluje

harmonogram prací pro sestavení rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2018 viz. příloha č. 2

3. ukládá

dodržovat schválené zásady a pravidla pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) MČ
Praha 20 na rok 2018, střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 20 do roku 2023 a plánu
zdaňované činnosti. Dodržovat harmonogram prací pro sestavení rozpočtu městské části Praha
20 na rok 2018 viz. příloha č. 2, zaslat vedoucím odborů zásady a pravidla pro sestavení
rozpočtu na rok 2018 a časový harmonogram prací pro sestavení rozpočtu městská části Praha
20 na rok 2018.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.07.2017

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/1322/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/34/1080/17
ze dne 25.07.2017

Seznam požadavků na rozpočet HMP na rok 2018 - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. rozhodla

o zaslání investičních požadavků na rozpočet hlavního města Prahy na rok 2018 v celkové
výši     94.562.200 Kč      

Jedná se o investiční požadavky:

1. Cyklomagistrála 2.800.000 Kč
2. Rekreační zóny 5.200.000 Kč
3. Revitalizace Nolčova parku 10.000.000 Kč
4. Revitalizace nebeského rybníka na Křovinově náměstí 1.650.000 Kč
5. Přírodní park Jizbická - Houslový klíč 14.912.200 Kč
6. Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze 10.000.000 Kč
7. Výstavba mezigeneračního bytového domu v ul. Náchodská 10.000.000 Kč
8. Tělocvična v areálu škol Chodovická a Ratibořická 10.000.000 Kč
9. ZŠ Spojenců, půdní vestavba 10.000.000 Kč

10. MŠ Ratibořická 2299 rekonstrukce a rozšíření ZTI včetně rekonstrukce WC 1.000.000 Kč
11. Rekonstrukce komunikace Třebešovská 19.000.000 Kč
12. Nákup fotbalového areálu Xaverov  35.000.000 Kč



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

zaslat investiční požadavky na rozpočet hlavního města Praha na rok 2018 na MHMP.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 28.07.2017

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/1319/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/35/1054/17
ze dne 25.07.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 51 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace na výkon sociální práce - (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. 51 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výkon sociální
práce

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. 51 - poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na výkon sociální práce

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.09.2017
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/1334/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/36/1056/17
ze dne 25.07.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 52 - uvolnění
finančních prostředků na vyplacení schválených dotací RMČ a ZMČ
Praha 20 - (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. 52 - uvolnění finančních prostředků na vyplacení schválených
dotací RMČ a ZMČ

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. 52 - uvolnění finančních prostředků
na vyplacení schválených dotací RMČ a ZMČ

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.09.2017
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/1336/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/37/1057/17
ze dne 25.07.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 53 - záměna
finančních prostředků z dotace VHP , uvolnění rezervy starostky,
navýšení účelového příspěvku MVK na mzdové prostředky - (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.  53 - záměna finančních prostředků z dotace VHP , uvolnění
rezervy starostky, navýšení účelového příspěvku MVK na mzdové prostředky

2. schvaluje

navýšení účelového neinvestičního příspěvku na mzdové náklady ve výši 112.600 Kč MVK na
rok 2017. Celková výše účelového neinvestičního příspěvku nově činí 4.332.600 Kč.

3. 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.  53 - záměna finančních prostředků
z dotace VHP , uvolnění rezervy starostky, navýšení účelového příspěvku MVK na mzdové
prostředky

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.09.2017
Starostka



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

zaslat usnesení o navýšení účelového neinvestičního příspěvku na mzdové prostředky MVK.

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.07.2017

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/1337/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/38/1058/17
ze dne 25.07.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 54 - DPPO podíl
hlavní činnosti, úprava výdajů pořízení klimatizací do budov ÚMČ P20 -
(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. 54 - DPPO podíl hlavní činnosti, úprava výdajů pořízení
klimatizací do budov ÚMČ P20

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. 54 - DPPO podíl hlavní činnosti,
úprava výdajů pořízení klimatizací do budov ÚMČ P20

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.09.2017
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/1338/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/39/1059/17
ze dne 25.07.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 55 - dárky pro
prvňáčky, přesun finančních prostředků z dokončených investičních
akcí do rezervy, čerpání dotace z VHP - (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. 55 - dárky pro prvňáčky, přesun finančních prostředků z
dokončených investičních akcí do rezervy, čerpání dotace z VHP

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. 55 - dárky pro prvňáčky, přesun
finančních prostředků z dokončených investičních akcí do rezervy, čerpání dotace z VHP

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.09.2017
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/1361/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/4/1035/17
ze dne 25.07.2017

Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250, o souhlas s navýšením kapacity školní družiny -
(2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o souhlas
s navýšením kapacity školní družiny ze 180 žáků na 240 žáků

2. schvaluje

navýšení kapacity školní družiny z počtu 180 žáků na 240 žáků ve Fakultní základní škole,
Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, s účinností od 4.9.2017, za předpokladu vydání
souhlasného stanoviska ze strany Hygienické stanice hl. m. Prahy

3. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci navýšení kapacity školní družiny

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 08.08.2017



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

podat žádost na MHMP ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a
školských zařízení týkajících se Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická
2250

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 08.08.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1350/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/40/1060/17
ze dne 25.07.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 56 – poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z ÚP v rámci OP Zaměstnanost - (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 56 – 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. 56 – poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z ÚP v rámci OP Zaměstnanost

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.09.2017
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/1368/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/41/1061/17
ze dne 25.07.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 57 - pokrytí
rozdílu mezi skutečnými výdaji na SPOD a dotací v roce 2016 - (7.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 57 - pokrytí rozdílu mezi skutečnými výdaji na SPOD a dotací
v roce 2016

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. 57 - pokrytí rozdílu mezi skutečnými
výdaji na SPOD a dotací v roce 2016

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.09.2017
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/1369/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/42/1062/17
ze dne 25.07.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 58 - dar lavička
VH, zabezpečovací elektronické zařízení na únik vody - (7.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 58 - dar lavička VH, zabezpečovací elektronické zařízení na
únik vody

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. 58 - dar lavička VH, zabezpečovací
elektronické zařízení na únik vody

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.09.2017
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/1370/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/43/1063/17
ze dne 25.07.2017

Navýšení závazných ukazatelů mzdových prostředků na rok 2017 pro
příspěvkovou organizace Kulturní centrum Horní Počernice - (7.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele mzdových prostředků na rok 2017 o 106.000 Kč. Nová výše
závazného ukazatele na rok 2017 činí 4.374.000 Kč. Navýšení mzdových prostředků pokryje
příspěvková organizace z vlastních finančních prostředků, v případě potřeby čerpáním z
rezervního fondu.

2. ukládá

zaslat usnesení o navýšení závazného ukazatele mzdových prostředků příspěvkové organizaci
KC HP.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 11.08.2017

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/1342/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/44/1064/17
ze dne 25.07.2017

Navýšení závazných ukazatelů mzdových prostředků na rok 2017 pro
příspěvkovou organizace Chvalský zámek - (7.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele mzdových prostředků na rok 2017 o 136.000 Kč. Nová výše
závazného ukazatele na rok 2017 činí 3.246.000 Kč. Navýšení mzdových prostředků pokryje
příspěvková organizace z vlastních finančních prostředků, v případě potřeby čerpáním z
rezervního fondu.

2. ukládá

zaslat usnesení o navýšení závazného ukazatele mzdových prostředků příspěvkové organizaci
Chvalský zámek.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 11.08.2017

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/1340/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/45/1065/17
ze dne 25.07.2017

Navýšení závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2017
příspěvkové organizaci ZŠ Ratibořická - (7.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

novou výši závazného ukazatele odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ Ratibořická,
která činí 289.077 Kč.

2. ukládá

zaslat usnesení o schválení nové výše závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2017
ZŠ Ratibořická.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 19.07.2017

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/1343/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/46/1066/17
ze dne 25.07.2017

Prodej hrobového zařízení hrobu č. 496-497 na hřbitově Horní
Počernice v Praze - Horních Počernicích a uzavření smlouvy o prodeji -
(7.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

v souladu se zveřejněným záměrem prodej hrobového zařízení hrobu č. 496-497 na hřbitově
Horní Počernice v Praze - Horních Počernicích a uzavření smlouvy o prodeji hrobového zařízení
s panem Emilem Markupem, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX

2. ukládá

uzavřít smlouvu o prodeji hrobového zařízení č. 496-497 s panem Emilem Markupem,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 25.08.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1333/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/47/1067/17
ze dne 25.07.2017

Odkup notebooku Toshiba Satellite - (7.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odkup notebooku Toshiba satellite inv. č. MC20H0000QNU za cenu 2.000 Kč Bc. Heleně
Martynkové.

2. ukládá

informovat Helenu Martynkovou o rozhodnutí Rady městské části Praha 20 ve věci žádosti
odkupu notebooku Toshiba Satellite.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 14.08.2017

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/1360/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/48/1068/17
ze dne 25.07.2017

Návrh na uzavření smlouvy na pojištění odpovědnosti zaměstnance za
škodu způsobenou zaměstnavateli - (7.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření nové pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou
zaměstnavateli za cenu 118.040 Kč č. S/12/2017/0990.

2. ukládá

uzavřít smlouvu č. S/12/2017/0990 na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu
způsobenou zaměstnavateli

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.08.2017

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/1344/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/49/1069/17
ze dne 25.07.2017

Přehled neuhrazených pohledávek k 30. 6. 2017 - (7.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o stavu neuhrazených pohledávek z hlavní činnosti, správy bytového fondu a
zdaňované činnosti k 30. 6. 2017.

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1378/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/5/1036/17
ze dne 25.07.2017

Schválení Rámcové smlouvy o spolupráci ve věci poskytování terénní
služby tísňové péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením na
území MČ Praha 20 - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření rámcové smlouvy o spolupráci č. S/30/2017/0059 s ústavem Život 90, z.ú., se sídlem
Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1, IČO: 00571709, ve věci ve věci poskytování terénní služby
tísňové péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením na území MČ Praha 20

2. ukládá

zajistit uzavření rámcové smlouvy o spolupráci č. S/30/2017/0059 s ústavem Život 90, z.ú.,
se sídlem Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1, IČO: 00571709

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.08.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1367/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/50/1070/17
ze dne 25.07.2017

Ekonomické informace k datu 20.07.2017 - (7.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 20.07.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1381/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/51/1071/17
ze dne 25.07.2017

Informace o možnosti vyhlásit konkurzní řízení dle zákona č.
472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o možnosti zřizovatele vyhlásit konkurz na pracovní místo ředitele Základní školy
a Mateřské školy, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408, a konkurz na pracovní místo
ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, dle § 166 odst. 3, zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), a to v období od 1. 8. 2017 do 1. 10. 2017

2. ukládá

informovat ředitele Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408,
že zřizovatel nevyužije ustanovení § 166 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v období
od 1. 8. 2017 do 1. 10. 2017 nevyhlásí konkurz na pracovní místo ředitele, čímž počíná
dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období jeho
pracovního místa ředitele

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 04.09.2017

3. ukládá

informovat ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, že zřizovatel
nevyužije ustanovení § 166 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v období od 1. 8. 2017
do 1. 10. 2017 nevyhlásí konkurz na pracovní místo ředitele, čímž počíná dnem následujícím



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

po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období jeho pracovního místa
ředitele

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 04.09.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1349/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/52/1072/17
ze dne 25.07.2017

Uzavření smlouvy o dílo na zpracování realizační projektové
dokumentace na rekonstrukci komunikací - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na vypracování realizační dokumentace na rekonstrukci místních
komunikací dle důvodové zprávy se společností AF-CITYPLAN s.r.o.,  Magistrů 1275/13, 140
00 Praha 4.

 

2. ukládá

Zajistit uzavření smlouvy o dílo na vypracování realizační dokumentace na rekonstrukci
místních komunikací dle důvodové zprávy se společností AF-CITYPLAN s.r.o.,  Magistrů
1275/13, 140 00 Praha 4.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.08.2017

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/1384/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/6/1037/17
ze dne 25.07.2017

Žádost o poskytnutí finančního daru na podporu 52. ročníku závodu
Mladé Běchovice - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru na úhradu nákladů na ceny pro vítěze běžeckého závodu
"Pohár starostky MČ Praha 20 - Horní Počernice" v rámci 52. ročníku závodu Mladé Běchovice
dne 16. 9. 2017

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč na úhradu nákladů na ceny pro vítěze běžeckého
závodu "Pohár starostky MČ Praha 20 - Horní Počernice" v rámci 52. ročníku závodu Mladé
Běchovice dne 16. 9. 2017 spolku Mladé Běchovice, z.s., V Potočinách 206, 190 11 Praha -
Běchovice, IČ: 02375800

3. ukládá

informovat žadatele, spolek Mladé Běchovice, z.s., V Potočinách 206, 190 11 Praha -
Běchovice, IČ: 02375800, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí
finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 25.08.2017

4. ukládá

uzavřít se spolkem Mladé Běchovice, z.s., V Potočinách 206, 190 11 Praha - Běchovice, IČ:
02375800, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč na úhradu nákladů na



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

ceny pro vítěze běžeckého závodu "Pohár starostky MČ Praha 20 - Horní Počernice" v rámci
52. ročníku závodu Mladé Běchovice dne 16. 9. 2017

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 25.08.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1346/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/7/1074/17
ze dne 25.07.2017

Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu na pozemku parc. č.
62/1 v k.ú. Horní Počernice, při ul. Náchodská (EKIS) - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

s podnětem na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 62/1 v k.ú. Horní Počernice, při
ul. Náchodská, spočívajícím ve změně funkční plochy z nezastavitelného území ZMK - zeleň
městská a krajinná na zastavitelné území SV - všeobecně smíšené s kódem míry využití D

K podnětu je navrhováno vyslovit nesouhlas z následujících důvodů:

• nesouhlasné vyjádření Komise výstavby a územního rozvoje
• rozpor s Deklarací podmínek rozvoje MČ Praha 20, kde je v bodě 1 uvedena zásada:

„Nerozšiřovat zastavitelné plochy do volné krajiny nad rámec současných rozvojových
ploch daných platným ÚP hl.m. Prahy ke dni 1.1.2015“.

• stávající nezastavitelná plocha ZMK - zeleň městská a krajinná na pozemku parc. č. 62/1
v k.ú. Horní Počernice, vymezená a chráněná mimo to jako celoměstský systém zeleně,
má svůj význam i jako průchod územím a propojení Čertous se zelenými plochami a
eventuálním parkem pod areály EKISU resp. Strojservisu, a byť se zde dnes nachází
zpevněné oplocené plochy spol. EKIS, je legalizace tohoto stavu a umožnění jejich další
zastavitelnosti nežádoucí

• v současné době se připravuje Metropolitní plán a tento typ změny, (kterou nelze označit
jako obecně prospěšnou), je možné požadovat při jeho pořizování



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 podnět na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 62/1 v k.ú. Horní Počernice,
při ul. Náchodská, spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské části Praha 20

2.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 18.09.2017
Člen rady

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/1352/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/8/1033/17
ze dne 25.07.2017

Vyjádření k výzvě na zpracování podkladových studií a k výzvě
na zpracování odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch,
týkajících se návrhu zadání změn územního plánu HMP č. 2870/00,
2871/00 a 2872/00 - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

výzvu Odboru územního rozvoje MHMP na zpracování podkladových studií k návrhu zadání
změn územního plánu HMP č. 2870/00, 2871/00 a 2872/00 a zrušení výzvy k odůvodnění
potřeby nárůstu zastavitelných ploch

2. nesouhlasí

s výzvou na zpracování podkladové studie k návrhu zadání změny územního plánu HMP č.
2871 (oprava trasování tzv. komunikační spojky mezi městskou částí Klánovicemi, potažmo
obcí Šestajovice, a MUK Beranka), a to z důvodu významu této změny přesahující zájmy MČ
Praha 20, neboť se jednoznačně jedná o změnu v zájmu i jiných územně samosprávných
celků, a to včetně hlavního města Prahy samotného, a kdy pořízení této změny bylo schváleno
ZHMP jako tzv. celoměstsky významná

3. nesouhlasí

s výzvou na zpracování podkladové studie k návrhu zadání změny územního plánu HMP č.
2870 (vymezení trasy sběrné komunikace městského významu, tzv. komunikační spojky MUK
Beranka) z důvodu jejího zadání Odborem strategických investic MHMP a již probíhajícího
zpracování této studie, a kdy pořízení této změny bylo schváleno ZHMP jako tzv. celoměstsky
významná



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

4. ukládá

sdělit stanovisko Rady městské části Praha 20 ohledně nesouhlasu se zpracováním podkladové
studie pro změny územního plánu č. 2870 a č. 2871 Městskou částí Praha 20 pořizovateli
Odboru územního rozvoje MHMP

4.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 15.08.2017
Člen rady

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/1353/2017



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

92. schůze

číslo RMC/92/9/1075/17
ze dne 25.07.2017

Stanovisko k dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební
řízení ke stavbě P3 Prague Horní Počernice – IV. etapa – změna č.2 -
(2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

 s umístěním stavby P3 Prague Horní Počernice – IV. etapa – změna č.2 v rozsahu
předložené dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení,   vypracované
společností Construo s.r.o., Praha 6,  z dubna 2016

2. podmiňuje

doplněním územní rezervy pro uvažované komunikační propojení na ul. Ocelkova do
předložené dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (P3)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.08.2017

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/1365/2017


