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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

94. jednání datum konání:
29.08.2017

 
čís. RMC/94/1/1111/17 - RMC/94/9/1117/17

 
 
 
 
 



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

94. schůze

číslo RMC/94/1/1111/17
ze dne 29.08.2017

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

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Chvalského zámku, příspěvková organizace, Na Chvalské tvrzi 857, 193
00 Praha 9, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu v celkové výši
150.000,- Kč

2. schvaluje

čerpání v celkové výši 150.000,- Kč z rezervního fondu Chvalského zámku, příspěvková
organizace, Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9,  za účelem financování výstavy "Šťastný
Krtek aneb Krtek slaví 60. narozeniny" ve výši 100.000,- Kč a výstavy "Jiří Brdečka 100 let -
od Limonádového Joa k zázrakům české animace" ve výši 50.000,- Kč

3. ukládá

informovat ředitelku Chvalského zámku, příspěvková organizace, na Chvalské tvrzi 857, 193
00 Praha 9, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s čerpáním finančních prostředků
z rezervního fondu ve výši 150.000,- Kč.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.09.2017

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/1427/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/10/1118/17
ze dne 29.08.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení ke stavbě
"Rodinný dům na p.č. 2878 a 2879, k.ú. Horní Počernice" - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Rodinný dům na p.č. 2878 a 2879, k.ú. Horní Počernice“,  v rozsahu
upravené projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Janem Havlíčkem, z února 2017.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku parc.č. 3840 o výměře 8 m2 panu M. Flanderovi a paní Bc. D.
Flanderové na dobu určitou max. 28 dní. - uzavření Nájemní smlouvy s panem Markem
Flanderou a paní Bc. Danielou Flanderovou

3. ukládá

předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám (RD Flanderovi)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.09.2017

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/1435/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/11/1141/17
ze dne 29.08.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní řízení a
stavební povolení ke stavbě "Novostavba autodílny na p.č. 1605/3,
k.ú. Horní Počernice" - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou dokumentaci pro stavební a územní řízení „Novostavba autodílny na p. č. 1605/3,
k . ú. Horní Počernice

2. požaduje

- doložit stanovisko odboru územního rozvoje MHMP  a urbanistky MČ Praha 20

- zpracovat variantní návrhy  řešení umístění stavby na pozemku parc. 1605/3 ve vztahu k
okolní zástavbě s ohledem na vyjádření urbanistky MČ Praha 20

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Novostavba autodílny na p.č. 1605/3, k.ú. Horní Počernice)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 12.09.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1440/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/12/1119/17
ze dne 29.08.2017

Uzavření dohody o společném užívání nemovitých věcí - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření dohody o společném užívání nemovitých věcí XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

2. ukládá

- předložit dohodu o společném užívání nemovitých věcí oběma smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.09.2017

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/1439/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/13/1120/17
ze dne 29.08.2017

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby "Dokumentace pro územní řízení – Cyklostezka Horní Počernice
ulicí Ve Žlíbku; úseku hranice k. ú Běchovice – ulice K Berance" -
(2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Dokumentace pro
územní řízení – Cyklostezka Horní Počernice ulicí Ve Žlíbku; úseku hranice k. ú Běchovice –
ulice K Berance"

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Karla Polydorová, radní MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Eva Březinová místostarostka MČ Praha 20,
Ing. Helena Váňová, tajemnice ÚMČ Praha 20,
náhradník - Ing. Monika Brzkovská, vedoucí OSVŠ ÚMČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
Mgr. Věra Bidlová, vedoucí OŽPD ÚMČ Praha 20,
náhradník - Eva Vrbová, referentka OŽPD ÚMČ Praha 20,
Ivana Strunz, zástupce veřejnosti,náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI
ÚMČ Praha 20

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dokumentace pro územní řízení
– Cyklostezka Horní Počernice ulicí Ve Žlíbku; úseku hranice k. ú Běchovice – ulice K Berance"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 08.09.2017



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 malého rozsahu "Dokumentace
pro územní řízení – Cyklostezka Horní Počernice ulicí Ve Žlíbku; úseku hranice k. ú Běchovice
– ulice K Berance"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 10.10.2017

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/1418/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/14/1121/17
ze dne 29.08.2017

Stanovisko k návrhu změny obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, ve vztahu k nabití účinnosti zákona č. 98/2017
Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k nabití účinnosti zákona č.
98/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů

2. nemá námitek

k předloženému návrhu změny obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m.
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu
k nabití účinnosti zákona č. 98/2017, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů

3. ukládá

zaslat stanovisko RMČ k návrhu změny obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k nabití
účinnosti zákona č. 98/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné



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

nouzi, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění pozdějších předpisů

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.09.2017

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/1450/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/15/1122/17
ze dne 29.08.2017

Návrh na projednání novely Statutu hlavního města Prahy - přenesená
působnost - přestupkové řízení - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Statut hlavního města Prahy v
oblasti přenesené působnosti v přestupkovém řízení

2. souhlasí

s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Statut hlavního města Prahy
v oblasti přenesené působnosti v přestupkovém řízení

3. ukládá

zaslat stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Statut
hlavního města Prahy v oblasti přenesené působnosti v přestupkovém řízení na MHMP

3.1 zaslat stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Statut
hlavního města Prahy v oblasti přenesené působnosti v přestupkovém řízení na MHMP
Zodpovídá: Ing. Alexandra Janáčková, Termín: 30.08.2017

Vedoucí OZOSA

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1433/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/16/1133/17
ze dne 29.08.2017

Podnět MČ Praha 20 na pořízení územní studie Horní Počernice východ.
- (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s podáním podnětu na Magistrát hl.m. Prahy na pořízení Územní studie Horní
Počernice - východ podle přílohy č. 1 tohoto usnesení, která obsahuje návrh jejího
zadání zpracovaný 08/2017 Ing. Annou Kuryviálovou ve spolupráci s Ing.Arch. Kristine
Karhanovou Grigoryan

2. souhlasí

s financováním Územní studie Horní Počernice - východ Magistrátem hlavního města Prahy

3. ukládá

předložit návrh na podání podnětu Územní studie Horní Počernice - východ a návrh způsobu
jejího financování spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.09.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1445/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/17/1123/17
ze dne 29.08.2017

Podnět MČ P20 na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy -
zrušení recyklace stavebního odpadu - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s podáním podnětu na pořízení změny územního plánu spočívající ve změně funkčního
uspořádání území mezi komunikacemi D10, Ve Žlíbku a Do Čertous, a to z plochy "TVO -
odpadové hospodářství" na plochu "VN - nerušící výroby a služeb" s kódem míry využití E a ve
zrušení vymezení veřejně prospěšné stavby 10/TO/25 "Horní Počernice – recyklace stavebního
odpadu"

2. ukládá

předložit podnět na změnu územního plánu spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské
části Praha 20

2.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 18.09.2017
Člen rady

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/1437/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/18/1124/17
ze dne 29.08.2017

Jmenování vedoucího odboru kanceláře úřadu - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh tajemníka úřadu MČ na jmenování nového vedoucího Odboru kanceláře úřadu

2. jmenuje

na základě návrhu tajemníka úřadu MČ s účinností od 1.9.2017 Mgr. Igora Culka vedoucím
Odboru kanceláře úřadu

3. schvaluje

stanovení platu vedoucímu Odboru kanceláře úřadu od 1.9.2017 v listinné podobě

4. ukládá

tajemníkovi úřadu MČ zajistit  jmenovací listinu a platový výměr nově jmenovanému Mgr.
Igoru Culkovi, vedoucímu Odboru kanceláře úřadu

4.1 Zodpovídá: Ing. Helena Váňová,
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1423/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/19/1125/17
ze dne 29.08.2017

Návrh organizační změny - přesun funkčního místa v rámci organizační
struktury - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informace tajemnice úřadu MČ  k organizačním změnám v odboru informatiky a OKU

2. schvaluje

přesun Karoliny Prokůpkové zařazené v Odboru kanceláře úřadu (dočasně na pozici referent
státní správy a samosprávy - právník)  zpět na pozici webmaster - funkčním zařazení referent
státní správy a samosprávy s doplněním role správce sociální sítě úřadu a elektronických
nástrojů komunikace v Odboru informatiky

3. ukládá

tajemnici MČ zajistit uvedenou změnu od 1.9.2017

3.1 Zodpovídá: Ing. Helena Váňová,
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1424/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/2/1112/17
ze dne 29.08.2017

Žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Spojenců 1408, o souhlas s čerpáním finančních prostředků
z fondu investic. - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408,
o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Spojenců 1408, na nákup horkovzdušné trouby PCE 930 C pro použití ve školní
kuchyni mateřské školy v celkové výši 95.725,- Kč vč. DPH od společnosti Honey, s.r.o, se
sídlem Poděbradská 12, 190 00 Praha 9, IČ: 26749131.

3. ukládá

informovat ředitelku Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců
1408, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci čerpání finančních prostředků z fondu investic
ve výši 95.725,-Kč za účelem pořízení horkovzdušné trouby PCE 930 C pro použití ve školní
kuchyni mateřské školy.



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

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 11.09.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1449/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/21/1134/17
ze dne 29.08.2017

Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 -
(2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh předloženého programu 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 dne
18.9.2017 od 17:00 hodin na Chvalském zámku v Horních Počernicích

2. ukládá

připravit 22. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.09.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1453/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/22/1126/17
ze dne 29.08.2017

Pacht 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 - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pacht částí pozemků KN 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

- uzavření pachtovní smlouvy s paní Jarmilou Volfovou

2. ukládá

- předložit pachtovní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu (J. Volfová)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.09.2017

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/1442/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/23/1127/17
ze dne 29.08.2017

Pacht pozemku parc. č. 4085/39 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
panu Tomáši Šístkovi za účelem provozování zemědělské výroby -
(3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pacht pozemku KN 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

- uzavření pachtovní smlouvy s panem Tomášem Šístkem

2. ukládá

- předložit pachtovní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu (T. Šístek)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.09.2017

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/1443/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/24/1128/17
ze dne 29.08.2017

Pacht 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. schvaluje

- pacht pozemků KN 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

- uzavření pachtovní smlouvy se společností Týnice, s. r. o.

2. ukládá

- předložit pachtovní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu (Týnice, s. r. o.)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.09.2017

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/1444/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/25/1129/17
ze dne 29.08.2017

Směna obecního pozemku parc. č. 2198/210 za pozemek parc. č.
2198/211 v k. ú. Horní Počernice - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se směnou 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 vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha,  bez dalšího vzájemného vypořádání.

2. souhlasí

- s uzavřením směnné smlouvy se spoluvlastníky pozemku parc. č. 2198/211 druh pozemku -

ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha o výměře 59 m2  vzniklého oddělením z pozemku

parc. č. 2198/96, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň o výměře 1435 m2,
který je zapsán u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha -
město a katastrální území Horní Počernice na LV č. 3956

3. ukládá

- předložit 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 vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, k projednání v ZMČ Praha 20

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.09.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1438/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/26/1130/17
ze dne 29.08.2017

Prodej pozemku parc. č. 1905/5 v k. ú. Horní Počernice společnosti
PREdistribuce, a. s. - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s prodejem pozemku parc. č. 1905/5, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o

výměře 14 m2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha,  společnosti PREdistribuce, a. s., za

kupní cenu ve výši 56.169,00 Kč,  tj. 4.012,00 Kč/m2

2. souhlasí

 - s uzavřením kupní smlouvy se společností PREdistribuce, a. s.

3. ukládá

- předložit záměr prodej pozemku parc. č. 1905/5, druh pozemku - zastavěná plocha

a nádvoří o výměře 14 m2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha,  společnosti PREdistribuce, a.

s. , za kupní cenu ve výši 56.169,00 Kč,  tj. 4.012,00 Kč/m2 ,  k projednání v ZMČ Praha 20

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.09.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1441/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/28/1135/17
ze dne 29.08.2017

Žádost o pronájem kolumbární schránky na hřbitově v Praze - Horních
Počernicích - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem kolumbární schránky na hřbitově v Praze - Horních Počernicích paní Andree
Klechové, bytem XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX XXXX

2. ukládá

informovat paní A. Klechovou

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.09.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1431/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/29/1136/17
ze dne 29.08.2017

Pověření k připojování podpisů na nájemní smlouvy na hrobová místa,
na listiny týkající se změn těchto nájemních smluv a na listiny týkající
se ukončení platnosti uzavřených nájemních smluv na hrobová místa -
(7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pověření referentce OE Ivaně Kupcové k připojování podpisů na nově uzavírané nájemní
smlouvy na hrobová místa, na listiny týkající se změn těchto nájemních smluv a na listiny
týkající se ukončení platnosti uzavřených nájemních smluv na hrobová místa, která bude výše
uvedené listiny podepisovat v době nepřítomnosti zástupkyně OE paní Kateřiny Novákové

2. ukládá

postupovat dle schváleného pověření dle odstavce 1

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 12.09.2017

3. ukládá

pověřit Ivanu Kupcovou připojovat podpisy na nově uzavírané nájemní smlouvy na hrobová
místa, na listiny týkající se změn těchto nájemních smluv a na listiny týkající se ukončení
platnosti uzavřených nájemních smluv na hrobová místa

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.09.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1430/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/3/1113/17
ze dne 29.08.2017

Žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická
1700, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic -
(2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o souhlas s
čerpáním finančních prostředků z fondu investic ve výši 200.000,- Kč za účelem úhrady
nákladů na malování školy

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z investičního fondu Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700, ve výši 200.000,- Kč dle § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, za účelem úhrady nákladů na malování školy

3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.09.2017

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/1446/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/30/1137/17
ze dne 29.08.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 65 - snížení
účelové neinvestiční dotace z ÚP ČR na výkon pěstounské péče - (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. 65 - snížení účelové neinvestiční dotace na výkon pěstounské
péče

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. 65 - snížení účelové neinvestiční
dotace na výkon pěstounské péče

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.09.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
bod jednání: BJ/1422/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/31/1138/17
ze dne 29.08.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 66 - poskytnutí
dotace z MPSV 2.splátka na úhradu nákladů vzniklých s výkonem SPOD
pro rok 2017 - (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. č. 66 - poskytnutí dotace z MPSV 2.splátka na úhradu nákladů
vzniklých s výkonem SPOD pro rok 2017

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované
RMČ na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 66 - poskytnutí dotace z MPSV
2.splátka na úhradu nákladů vzniklých s výkonem SPOD pro rok 2017

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.09.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
bod jednání: BJ/1429/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/32/1139/17
ze dne 29.08.2017

Ekonomické informace k datu 24.08.2017 - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 24.08.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1448/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/33/1140/17
ze dne 29.08.2017

Informace pro RMČ ohledně zavedení nových procesů v úřadu MČ
s ohledem na zajištění nařízení EU v rámci General Data Protection
Regulation (dále jen GDPR) - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informace o nařízení GDPR  a dopadech na ÚMČ

2. ukládá

tajemnici ÚMČ pravidelně informovat o dalších postupech

2.1 Zodpovídá: Ing. Helena Váňová,
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1425/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/34/1142/17
ze dne 29.08.2017

Rezignace člena RMČ a ZMČ Praha 20 a nastoupení náhradníka na
uvolněné místo člena ZMČ Praha 20 - (ústní informace)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

1. zánik mandátu člena Rady a Zastupitelstva městské části Praha 20 Ing. Petra Heriana dnem
25.8.2017 podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné rezignace
doručené starostce městské části Praha 20

2. že podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se členem Zastupitelstva městské části Praha
20 od 26.8.2017 stal 1. náhradník volební strany z kandidátní listiny Šance pro Počernice Ing.
Milan Herian

2. ukládá

předat Ing. Milanu Herianovi osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva městské
části Praha 20 dle bodu 1) tohoto usnesení

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 12.09.2017
Starostka

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1455/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/4/1132/17
ze dne 29.08.2017

Projekt "Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice" - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

nutnost uzavřít smlouvy na zajištění poskytování právního a psychologického poradenství
v rámci projektu "Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice"

2. souhlasí

s uzavřením smluv k zajištění poskytování právního a psychologického poradenství v rámci
projektu "Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice"

3. ukládá

uzavřít smlouvy na poskytování právního a psychologického poradenství v rámci projektu
"Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice"

3.1 Zodpovídá: Mgr. Eva Březinová, Termín: 19.09.2017
Místostarosta

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1451/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/5/1131/17
ze dne 29.08.2017

Žádost o poskytnutí finančního daru - (2.05)

Rada městské části Praha 20

související BJ/1472/2017
 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na
pořádání 6. ročníku nohejbalového turnaje HOPOKOP a záštitu městské části nad akcí

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 8.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na pořádání 6.
ročníku nohejbalového turnaje HOPOKOP a záštitu městské části nad akcí

3. ukládá

informovat žadatele, p. Romana Zajíce, XXXXXXX XXXXXXX, Praha 9, 193 00, o usnesení Rady
městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru a záštity městské části nad akcí

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.08.2017

4. ukládá

uzavřít s p. Romanem Zajícem, XXXXXXX XXXXXXX, Praha 9 - Horní Počernice, smlouvu o
poskytnutí finančního daru

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.08.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1389/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/6/1114/17
ze dne 29.08.2017

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby Dokumentace pro územní řízení – „Severovýchodní pražská
cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice“ -
(2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Dokumentace pro územní řízení –
„Severovýchodní pražská cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice“
společnosti PUDIS a.s., Nad Vodovodem 3258/2, Praha 10, IČ 45272891, s nabídkovou cenou
1 222 000 Kč bez DPH (1 478 620 Kč včetně DPH)

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku Dokumentace pro územní řízení –
„Severovýchodní pražská cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice“
se společností PUDIS a.s.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 08.09.2017

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/1426/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/7/1115/17
ze dne 29.08.2017

Souhlas s umístěním sídla spolku "Asociace vychovatelů školských
zařízení" v budově ZŠ Ratibořická 1700 - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním sídla spolku Asociace vychovatelů školských zařízení, IČ 22867040, v budově
Ratibořická č.p. 1700, na pozemku KN parc. č. 781/5 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha

2. ukládá

předložit starostce k podpisu souhlas s umístěním sídla spolku Asociace vychovatelů školských
zařízení v budově ZŠ Ratibořická 1700

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 08.09.2017

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/1421/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/8/1116/17
ze dne 29.08.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení změny stavby
před dokončením "Stavba č. 3295 – TV Horní Počernice, etapa 0013,
ul. Božanovská 2. část" - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se změnou stavby "Stavba č. 3295 – TV Horní Počernice, etapa 0013, ul. Božanovská 2. část",
obec Praha, v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou AF-CITYPLAN s.r.o., Praha
4, z července 2017

2. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (Božanovská)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.09.2017

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/1420/2017



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

94. schůze

číslo RMC/94/9/1117/17
ze dne 29.08.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní řízení
a stavební povolení ke stavbě "RD Koutská 1433/1, k.ú. Horní
Počernice" - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním  stavby plynové a elektro přípojky a se stavební úpravou komunikace   Koutská,
vše   na pozemku parc.č. 3762/1 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha,  v rozsahu projektové
dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení ke stavbě  "Rodinný dům Koutská
1433/11, k.ú. Horní Počernice",   vypracované společností PSK TUZAR s.r.o.,  z května 2017.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku parc.č. 3762/1 o výměře 26 m2 panu I. Kramolišovi na dobu určitou
max. 28 dní. - uzavření Nájemní smlouvy s panem Ivem Kramolišem

3. ukládá

předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám (RD Koutská)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.09.2017

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/1428/2017


