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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

95. jednání datum konání:
12.09.2017

 
čís. RMC/95/1/1144/17 - RMC/95/9/1143/17

 
 
 
 
 



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

95. schůze

číslo RMC/95/1/1144/17
ze dne 12.09.2017

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 5/2011 Sb. Hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 5/2011 Sb. Hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
ve znění pozdějších předpisů.

2. souhlasí

s návrhem obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 5/2011 Sb. Hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
ve znění pozdějších předpisů, a navrhuje doplnit přílohu  č. 1 k obecně závazné vyhlášce č.
5/2011 Sb. hl. m. Prahy pro MĚSTSKOU ČÁST PRAHA 20 a přílohu č. 2 k obecně závazné
vyhlášce č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy pro MĚSTSKOU ČÁST PRAHA 20.

3. ukládá

starostce zaslat stanovisko k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. Hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, ve znění pozdějších předpisů

3.1 Zodpovídá: , Termín: 14.09.2017
OŽPD

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1447/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/10/1161/17
ze dne 12.09.2017

Smlouva o poskytování servisních služeb v oblasti správy
infrastruktury ICT - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dodávce servisních služeb v oblasti správy infrastruktury ICT

2. ukládá

uzavřít smlouvu na dodávku služeb

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 29.09.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bohumil Pechr, Vedoucí odboru informatiky
předkládá: Ing. Helena Váňová, Tajemník
bod jednání: BJ/1474/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/11/1165/17
ze dne 12.09.2017

Zadání základní analýzy na zavedení procesů GDPR v podmínkách ÚMČ
a Příspěvkových organizací - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o předložených nabídkách na řešení analýzy připravenosti k implementaci GDPR

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, 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/1481/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/12/1151/17
ze dne 12.09.2017

Návrh na jmenování tajemníka finančního výboru - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o rozvázání pracovního poměru Bc. Heleny Martynkové

2. doporučuje

zastupitelstvu města zvolit na pozici tajemníka finančního výboru paní Evu Charvátovou

3. ukládá

tajemnici předložit návrh na obsazení místa tajemníka finančního výboru na nejbližším
zasedání zastupitelstva

3.1 Zodpovídá: Ing. Helena Váňová, Termín: 18.09.2017
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Ing. Helena Váňová, Tajemník
bod jednání: BJ/1486/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/13/1152/17
ze dne 12.09.2017

Pacht 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. schvaluje

- pacht 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

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



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

2. ukládá

- předložit pachtovní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu (Řepařský institut)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1465/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/14/1153/17
ze dne 12.09.2017

Pacht 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 - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pacht 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

- uzavření pachtovní smlouvy se Zemědělskou obchodní společností Šestajovice - Jirny, a.s.



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

2. ukládá

- předložit pachtovní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu (ZOS Šestajovice-Jirny)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1466/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/17/1154/17
ze dne 12.09.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 67 - uvolnění
finančních prostředků na dar a účelovou dotaci - (7.01)

Rada městské části Praha 20

související RMC/93/1/1109/17
související RMC/93/2/1082/17
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 67 - uvolnění finančních prostředků na dar a účelovou dotaci

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. 67 - uvolnění finančních prostředků
na dar a účelovou dotaci

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1458/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/18/1155/17
ze dne 12.09.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 68 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z ÚP ČR na Aktivní politiku zaměstnanosti -
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - (7.02)

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. 68 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace z ÚP ČR na Aktivní
politiku zaměstnanosti - Operační program Lidské zdroje a 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. 68 - poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z ÚP ČR na Aktivní politiku zaměstnanosti - Operační program Lidské zdroje a
zaměstnanost

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1459/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/19/1156/17
ze dne 12.09.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.69 - účelová
neinvestiční dotace z OP VVV - EU-Šablony FZŠ Chodovická a EU-
Šablony MŠ Chodovická - (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.69 - účelová neinvestiční dotace z OP VVV - EU-Šablony FZŠ
Chodovická a EU-Šablony MŠ Chodovická

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.69 - účelová neinvestiční dotace
z OP VVV - EU-Šablony FZŠ Chodovická a EU-Šablony MŠ Chodovická

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1460/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/2/1164/17
ze dne 12.09.2017

Schválení zimní pohotovosti 2017/2018 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

plán zimní pohotovosti na sezónu 2017/2018.

2. ukládá

OMH prostřednictvím OISD zveřejnit plán zimní pohotovosti na úřední desce

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 19.09.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1457/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/20/1157/17
ze dne 12.09.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.70 - účelová
neinvestiční dotace z OP VVV - EU-Šablony ZŠ a MŠ Spojenců - (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.70 - účelová neinvestiční dotace z OP VVV - EU-Šablony ZŠ
a MŠ Spojenců

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.70 - účelová neinvestiční dotace
z OP VVV - EU-Šablony ZŠ a MŠ Spojenců

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1461/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/21/1158/17
ze dne 12.09.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 71 - uvolnění
finančních prostředků na dary - (7.05)

Rada městské části Praha 20

související RMC/90/1/0978/17
související RMC/94/5/1131/17
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 71 - uvolnění finančních prostředků na dary

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. 71 - uvolnění finančních prostředků
na dary

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1472/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/22/1159/17
ze dne 12.09.2017

Žádost o pronájem hrobového místa na hřbitově v Praze 9 - Horních
Počernicích - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem hrobového místa na hřbitově v Praze 9 - Horních Počernicích manželům Irině a
Liborovi Vašátkovým, XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX XXXX s
tím, že smlouva bude sepsána s paní Irinou Vašátkovou

2. ukládá

informovat paní Irinu Vašátkovou a pana Libora Vašátka

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 12.10.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/1456/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/23/1160/17
ze dne 12.09.2017

Prominutí penále společnosti Brenntag - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o prominutí penále ve výši 1.100,- Kč společnosti Brenntag CR s.r.o., IČ: 49613464

2. neschvaluje

prominutí penále společnosti Brenntag CR s.r.o., IČ: 49613464 za pozdní úhradu faktury
č. 20171600070, které bylo vyčísleno na základě dodatku ke smlouvě č. S/160/2014/0055
ve výši 1.100,- Kč

3. ukládá

zaslat společnosti Brenntag CR s.r.o., IČ: 49613464   usnesení RMČ

3.1 Zodpovídá: Oddělení finanční účtárny Termín: 22.09.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1473/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/24/1162/17
ze dne 12.09.2017

Informace pro RMČ - Ceník hřbitovních služeb na dobu 10 let - (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

opravu "Ceníku hřbitovních služeb na dobu 10 let" platného od 1. srpna 2016 dle přiloženého
vzoru

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/1464/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/25/1163/17
ze dne 12.09.2017

Ekonomické informace k datu 07.09.2017 - (7.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 07.09.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1485/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/3/1145/17
ze dne 12.09.2017

Občanský sňatek - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. pověřuje

zastupitele MČ Prahy 20 Richarda Stáru oddáváním dne 30. 9. 2017 v 12:00 hod.

2. schvaluje

právo užívat při občanských obřadech závěsný odznak s velkým státním znakem pro
zastupitele pověřeného oddáváním.

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/1454/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/4/1146/17
ze dne 12.09.2017

Záměr pronájmu bytu č. 10 v bytovém domě Dobšická 1742, Praha -
Horní Počernice - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- zveřejnění záměru na pronájem bytu 2+kk  + sklepní prostory, Dobšická 1742,  Praha  –
Horní Počernice na úřední desce MČ Praha 20 a realitním portálu.

2. jmenuje

- komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení :

Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20

náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20

Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20

náhradník - Bc. Hana Čížková, radní MČ Praha 20

Ing. Helena Váňová, tajemnice ÚMČ Praha 20

náhradník - Ing. Monika Brzkovská, vedoucí OSVŠ

Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI

náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI



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

- zveřejnit  záměr na pronájem bytu 2+kk + sklepní prostory, Dobšická 1742,  Praha  – Horní
Počernice na úřední desce MČ Praha 20 a realitním portálu.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 18.09.2017

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/1432/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/5/1147/17
ze dne 12.09.2017

Záměr pronájmu bytu č. 11 v bytovém domě Dobšická 1741, Praha -
Horní Počernice. - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

-  zveřejnit záměr na pronájem bytu č. 11 -  2+kk + sklepní prostory, Dobšická 1741 , 193
00 Praha 9 – Horní Počernice na úřední desce MČ Praha 20 a realitním portálu.

2. jmenuje

-  komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:

Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20

náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20

Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20

náhradník - Bc. Hana Čížková, radní MČ Praha 20

Ing. Helena Váňová, tajemnice ÚMČ Praha 20

náhradník - Ing. Monika Brzkovská, vedoucí OSVŠ

Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI

náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, zástupce vedoucího OHSaI



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

- zveřejnit záměr na pronájem bytu č. 11 -  2+kk + sklepní prostory, Dobšická 1741 , 193 00
Praha 9 – Horní Počernice na úřední desce MČ Praha 20 a realitním portálu.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 18.09.2017

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/1434/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/6/1148/17
ze dne 12.09.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení změny stavby
před dokončením "Stavba č. 3295 – TV Horní Počernice, etapa 0012 IS,
ul. Třebešovská" - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s projektovou dokumentací ke změně stavby před dokončením "Stavba č. 3295 – TV Horní
Počernice, etapa 0012 IS, ul. Třebešovská",  zpracovanou firmou Apis s.r.o., Praha 4, z dubna
  2017

2. ukládá

- sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (Třebešovská)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1468/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/7/1149/17
ze dne 12.09.2017

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/20/2017/0072 - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. S/20/2017/0072 na veřejnou zakázku malého rozsahu
" Rekonstrukce ležatých rozvodů na FZŠ a Gymnáziu Chodovická " se společností B&P
INTERIÉRY s. r. o., Palackého 465/16, 702 00, Ostrava – Přívoz, IČ: 25392077, ve výši 273
315,19 Kč bez DPH (330 711,4 Kč včetně DPH)

2. ukládá

předložit dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. S/20/2017/0072 se společností B&P INTERIÉRY s.
r. o. k podpisu smluvním stranám

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.09.2017

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/1477/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/8/1150/17
ze dne 12.09.2017

Záměr na změnu obecně závazné vyhlášky č. 17/2016 Sb. hlavního
města Prahy, o školských obvodech základních škol - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

záměr na změnu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
17/2016 Sb. hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol

2. konstatuje, že

nepožaduje změnu v nové obecně závazné vyhlášce, kterou se mění obecně závazná vyhlášce
č. 17/2016 Sb. hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol, týkající se území
Městské části Praha 20

3. ukládá

zaslat stanovisko RMČ ke změně obecně závazné vyhlášky č. 17/2016 Sb. hlavního města
Prahy, o školských obvodech základních škol

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.09.2017

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/1471/2017



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

95. schůze

číslo RMC/95/9/1143/17
ze dne 12.09.2017

Návrh TJ Sokol Horní Počernice ke smírčímu řešení žaloby o zaplacení
870 707,- Kč s příslušenstvím - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh TJ Sokol Horní Počernice ke smírčímu řešení žaloby o zaplacení 870 707,- Kč
s příslušenstvím

2. doporučuje

podání protinávrhu spolku TJ Sokol Horní Počernice na koupi spoluvlastnického podílu na
nemovitostech ve vlastnictví spolku TJ Sokol Horní Počernice s tím, že dotčená pohledávka
MČ Praha 20 bude započtena do kupní ceny

3. ukládá

předložit návrh TJ Sokol Horní Počernice ke smírčímu řešení žaloby o zaplacení 870 707,- Kč
s příslušenstvím, včetně doporučení RMČ k projednání na nejbližším ZMČ

3.1 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: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1478/2017


