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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

98. jednání datum konání:
24.10.2017

 
čís. RMC/98/1/1213/17 - RMC/98/9/1220/17

 
 
 
 
 



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

98. schůze

číslo RMC/98/1/1213/17
ze dne 24.10.2017

Protipovodňové opatření - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

protokol o kontrole výkonu státní správy na úseku zákona č. 254/2001., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn, zabezpečované Úřadem městské
části Praha 20.

2. ukládá

zajistit podpis a zaslat Povodňový plán MHMP

2.1 Zodpovídá: René Krchňák, Termín: 27.10.2017
Referent bezpečnosti státu

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: René Krchňák, Referent bezpečnosti státu
předkládá: Ing. Helena Váňová, Tajemník
bod jednání: BJ/1568/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/10/1221/17
ze dne 24.10.2017

Žádost o individuální dotaci na pokrytí nákladů na účast na MS v
aerobiku - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Pavly Soukupové, zákonného zástupce žadatele, o individuální dotaci na úhradu
nákladů na účast na Mistrovství světa aerobiku v Leidenu v roce 2017 ve výši 13.000,- Kč a
doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

- poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20, žadateli, zastoupenému zákonným
zástupcem Pavlou Soukupovou, na úhradu nákladů na účast na Mistrovství světa aerobiku v
Leidenu v roce 2017 ve výši 13.000,- Kč, a to na:

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace

3. ukládá

informovat žadatele, zastoupeného zákonným zástupcem Pavlou Soukupovou, o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na rok 2017

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.11.2017



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

4. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na úhradu nákladů na účast na
Mistrovství světa v aerobiku v Leidenu v roce 2017 s Pavlou Soukupovou, zákonným zástupcem
žadatele, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXX XX

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.11.2017

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/1586/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/11/1222/17
ze dne 24.10.2017

Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských
obvodech základních škol - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol

2. nemá námitek

k předloženému návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech
základních škol

3. ukládá

zaslat stanovisko RMČ Praha 20 k obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech
základních škol

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.11.2017

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/1585/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/12/1223/17
ze dne 24.10.2017

Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských
obvodech mateřských škol - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol

2. nemá námitek

k předloženému návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech
mateřských škol, kde je stanoven pro všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 20 společný
spádový obvod, a to celé území MČ Praha 20.

3. ukládá

zaslat stanovisko RMČ Praha 20 k obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech
mateřských škol

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.11.2017

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/1584/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/13/1224/17
ze dne 24.10.2017

Darovací smlouva za zpracování dokumentu "Pořízení územní studie
Horní Počernice východ" - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření darovací smlouvy č. S/11/2017/0021

2. ukládá

uzavřít darovací smlouvu č. S/11/2017/0021

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 31.10.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1561/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/14/1225/17
ze dne 24.10.2017

smlouva o poskytnutí licence ke kartografickému dílu "Digitální data
cykloturistické mapy Městské části Praha 20 a okolí" - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou smlouvu

2. schvaluje

předloženou smlouvu

3. ukládá

vedoucí OŽPD zajistit podepsání smlouvy smluvními stranami nejpozději do 31.10.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1560/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/15/1226/17
ze dne 24.10.2017

Žádost o individuální dotaci na nákup vybavení pro králičí hop - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Petry Molkupové o individuální dotaci na nákup vybavení pro králičí hop v roce 2017
ve výši 30.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

- poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Petře Molkupové na nákup vybavení pro králičí
hop v roce 2017 ve výši 10.000,- Kč, a to na materiálové náklady dle projektu

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace

3. ukládá

informovat Petru Molkupovou, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí
individuální dotace na rok 2017

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.11.2017



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

4. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na nákup vybavení pro králičí
hop s Petrou Molkupovou, XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.11.2017

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/1559/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/16/1227/17
ze dne 24.10.2017

Žádost o individuální dotaci na podporu celoročních sportovních
aktivit pobočného spolku Tenisový klub Sokol Horní Počernice, provoz
tenisového areálu – energie a údržba a podpora výstavby drobných
součástí sportovního areálu – odrazová stěna, povrch minikurtu pro
nejmladší tenisty, rekonstrukce dvou tenisových hřišť. - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Tenisový klub Sokol Horní Počernice o individuální dotaci na podporu
celoročních sportovních aktivit, provoz tenisového areálu – energie a údržba a podpora
výstavby drobných součástí sportovního areálu – odrazová stěna, povrch minikurtu pro
nejmladší tenisty, rekonstrukce dvou tenisových hřišť v roce 2017 ve výši 415.000,- Kč a
doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 pobočnému spolku Tenisový klub Sokol
Horní Počernice, se sídlem Otovická 2865/109, Horní Počernice, Praha 9, IČO: 05645361,
na podporu celoročních sportovních aktivit, provoz tenisového areálu – energie a údržba a
podpora výstavby drobných součástí sportovního areálu – odrazová stěna, povrch minikurtu
pro nejmladší tenisty, rekonstrukce dvou tenisových hřišť v roce 2017 ve výši 40.000,- Kč

3. ukládá

předložit žádost o poskytnutí dotace na podporu celoročních sportovních aktivit, provoz
tenisového areálu – energie a údržba a podpora výstavby drobných součástí sportovního
areálu – odrazová stěna, povrch minikurtu pro nejmladší tenisty, rekonstrukce dvou tenisových



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

hřišť v roce 2017 pobočného spolku Tenisový klub Sokol Horní Počernice, se sídlem Otovická
2865/109, Horní Počernice, Praha 9, IČO: 05645361, k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
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/1556/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/17/1228/17
ze dne 24.10.2017

Realizace posilovací cvičební sestavy v lokalitě "Na Stráních" nad ulicí
Ledkovská - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

poptávkové řízení na výběr dodavatele na realizaci venkovní posilovací cvičební sestavy v
lokalitě "Na Stráních" nad ulicí Ledkovská

2. schvaluje

vítězného uchazeče, firmu Hybaj, s.r.o., se sídlem Myslbekova 403/21, 741 01Nový Jičín, IČ:
28633474

3. ukládá

uzavřít smlouvu s vítězem poptávkového řízení, firmou Hybaj s.r.o., se sídlem Myslbekova
403/21, 741 01 Nový Jičín

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 29.12.2017

4. ukládá

zajistit instalaci venkovní cvičební sestavy v lokalitě "Na Stráních" nad ulicí Ledkovská

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 30.04.2018

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, Člen rady
bod jednání: BJ/1582/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/18/1229/17
ze dne 24.10.2017

Žádost ředitelky Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní
Počernice, Křovinovo nám. 115, o souhlas s čerpáním finančních
prostředků z fondu investic - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115,
o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní
Počernice, Křovinovo nám. 115, v celkové výši 44.770,- Kč za účelem úhrady prací spojených
s ošetřením a kácením stromů v zahradě mateřské školy.

3. ukládá

informovat ředitelku Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám.
115, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci úhrady prací spojených s ošetřením a kácením
stromů v zahradě mateřské školy.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.11.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1555/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/19/1230/17
ze dne 24.10.2017

Stanovisko k umístění stavby - „Byty a přechodné bydlení Horní
Počernice“ v k.ú. Horní Počernice na p.č. 4468/10 a 4468/40,
4468/11, 4468/13, 4468/24, 4468/23 a 3783 - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

s umístěním stavby "Byty a přechodné bydlení Horní Počernice" v k.ú. Horní Počernice
na p.č. 4468/10 a 4468/40, 4468/11, 4468/13, 4468/24, 4468/23 a 3783 dle projektové
dokumentace vypracované Ing. arch. Kryštofem Štulcem, z června 2017
z důvodu
- nesouladu navrženého řešení s územním plánem, kdy mimo jiné je umístěna technická
infrastruktura v ploše celoměstského systému zeleně a ÚSES
- nepřípustného odkanalizování splaškových odpadních vod do jímky
- nezajištění návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu, kdy komunikační napojení je
navrženo na územním rozhodnutím neumístěnou komunikaci (upravenou ulici Hartenberská)-
obecné nevhodnosti umístění objektu bydlení a ubytování v daném místě, s ohledem na
bezprostřední blízkost silničního okruhu a z toho vyplývající negativní hlukové zátěže

2. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (NANETTE s.r.o.)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 01.12.2017

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/1552/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/20/1212/17
ze dne 24.10.2017

Stanovisko k umístění a provedení stavby ,,Prodejna potravin Billa"
Horní Počernice - (2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby   „  Prodejna potravin Billa – Praha Horní Počernice „  v rozsahu projektové
dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení vypracované společností A-
PROST, spol. s r.o. Jabloneckého 33, 326 00 Plzeň z března 2017

2. schvaluje

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku se společností Areál Náchodská
s.r.o.

uzavření Darovací smlouvy se společností Areál Náchodská s.r.o

3. ukládá

předložit Smlouvy  se společností Areál Náchodská s.r.o. k podpisu smluvním stranám.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 01.12.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1580/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/21/1231/17
ze dne 24.10.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení ke stavbě
"RD Ratibořická, vjezd, oplocení, přípojky na p.č. 2657/4, k.ú. Horní
Počernice" - (2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby přípojky elektro, vodovodní a kanalizační přípojky a se stavební úpravou
komunikace  v ulici Ratibořická, za účelem komunikačního napojení,  na pozemcích parc.č.
3839 a 3841/1 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha  v rámci stavby "RD Ratibořická,
vjezd, oplocení, přípojky na p.č. 2657/4, k.ú. Horní Počernice", dle předložené projektové
dokumentace , vypracované Ing. T. Rokosem, Praha 9,   ze srpna 2017.

2. schvaluje

- pronájem části pozemků parc.č. 3839 a 3841/1 o výměře 47 m2 v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha,  paní Ing. Martině Rokosové a panu Ing. Tomášovi Rokosovi na dobu určitou,
 max. 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s paní Ing. Martinou Rokosovou a panem Ing. Tomášem Rokosem

3. ukládá

předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám (Ing. Martina Rokosová,  Ing.
Tomáš Rokos )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 01.12.2017

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/1551/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/22/1232/17
ze dne 24.10.2017

Návrh novely nařízení, kterým se vydává tržní řád - (2.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh novely nařízení, kteým se vydává tržní řád

2. schvaluje

schvaluje změny

3. ukládá

vedoucí OŽPD seznámit s tímto Usnesením  MHMP a to do 26. 10. 2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1581/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/24/1233/17
ze dne 24.10.2017

Udělení souhlasu k provozování zařízení se sběru a výkupu odpadů
podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech pro provozovnu na
adrese Bystrá 761/10, 193 00 Praha 9 (parc. č. 3992/10 k. ú. Horní
Počernice). - (2.24)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru a
výkupu odpadů podle ust.. § 14 odst. 1 zákona o odpadech pro provozovnu na adrese Bystrá
761/10, Horní Počernice na pozemku parc. č. 3992/10 k. ú. Horní Počernice

2. schvaluje

umístění  tohoto zařízení na výše uvedené adrese  a pozemku a jeho provozování v souladu
s navrženým provozním řádem, s podmínkou úpravy provozní doby v pracovní dny od 7 do
15.30 h

3. požaduje

osázení oplocení areálu vhodnými popínavými dřevinami



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 Odboru ochrany prostředí MHMP

4.1 stanovisko Rady odboru ochrany prostředí MHMP
Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 26.10.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Mgr. Alena Šefčíková, Člen rady
bod jednání: BJ/1558/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/25/1234/17
ze dne 24.10.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení ke stavbě
"SSZ 9.261 Náchodská - Jívanská" - (2.25)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se stavbou "SSZ 9.261 Náchodská - Jívanská", v rozsahu dokumentace ke stavebnímu řízení,
zpracované společností ELTODO Novodvorská 1010/14, Praha 4 z července 2017

2. schvaluje

uzavření Smlouvy o provedení stavby s AŽD Praha s.r.o.

3. ukládá

- sdělit stanovisko Rady MČ žadateli AŽD Praha s.r.o.- předložit Smlouvu o provedení stavby
k podpisu oběma smluvním stranám

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.12.2017

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/1557/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/26/1235/17
ze dne 24.10.2017

Posudek o vlivech záměru "I/12 Běchovice - Úvaly" na životní
prostředí - (2.26)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložený posudek  o vlivech záměru "I/12 Běchovice - Úvaly" na životní prostředí

2. nesouhlasí

s vypořádáním svého požadavku ze dne 6. 6. 2017, kdy požadovala doplnit dokumentaci
o dopravní model, který bude simulovat, jak bude v souvislosti s realizací záměru ovlivněno
rozložení dopravy na území hlavního města. Argumentovala tím, že dotčeným územím záměru
bude celé hlavní město, protože záměr je součástí Pražského okruhu.

3. požaduje

aby řešeným územím bylo celé území hlavního města, protože Pražský okruh není pouze
samostatný úsek „I/12 Běchovice – Úvaly či stejně nelogicky samostatně projednávaný a
přitom přímo navazující samostatný úsek „Běchovic – D1“. Vybudováním Pražského okruhu
se městská část Horní Počernice stane doslova ostrovem uprostřed komunikací, což negativně
ovlivní její urbanistický vývoj i kvalitu životního prostředí. Již nyní jsou na území MČ podle
měření z jara a léta 2017 výrazně překračovány hladiny benzo(a)pyrenu. V českém právním
řádu není právní opora pro to, aby byl odsouhlasen, umístěn a povolen záměr, u něhož je již
od počátku spolehlivě dokumentováno, že spolu s již existujícím antropogenním zátěžovým
pozadím v lokalitě překročí závazné limity nebo jejich již existující překračování dále zvýší.
Pokud již objektivně existuje v daném území nadlimitní zátěž, tedy protiprávní stav, pak je
nutno u navrhovaného stavebního záměru podat přesvědčivý průkaz toho, že budou provedena
taková opatření, kterými bude zajištěn pokles zátěže pod předepsané mezní hodnoty – limity,
případně je nezbytné hledat jiná variantní řešení, v tomto případě variantní řešení mimo
výrazně urbanizovaná území.



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

4. pověřuje

vedoucí OŽPD sdělit stanovisko rady MČ Praha 20 MŽP a to do 25. 10. 2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1549/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/27/1236/17
ze dne 24.10.2017

Záměr prodeje pozemku KN parc. č. 2191/27 a záměr pronájmu
pozemku KN parc. č. 2191/28 vzniklých oddělením z pozemku KN
parc. č. 2191/1 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem
rekonstrukce prodejny Penny. - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru prodeje pozemku KN parc. č. 2191/27 o výměře 251 m2 vzniklého
oddělením z pozemku KN parc. č. 2191/1 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha o výměře 1678 m2, na základě geometrického plánu č. 5135-103/2016 ze dne 11. 10.
2016 , vypracovaného spol. CSG s.r.o., vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za cenu 5.260,-
Kč/m2 bez DPH, společnosti A+R s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice, na úřední desce
MČ Praha 20.- se zveřejněním záměru pronájmu pozemku KN parc. č. 2191/28 o výměře 32
m2 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 2191/1 druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha o výměře 1678 m2, na základě geometrického plánu č. 5135-103/2016 ze
dne 11. 10. 2016 , vypracovaného spol. CSG s.r.o., vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
za cenu 120,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou, společnosti A+R s.r.o. Počernická 257, 250 73
Radonice, na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr prodeje pozemku KN parc. č. 2191/27 o výměře 251 m2 vzniklého oddělením
z pozemku KN parc. č. 2191/1 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o
výměře 1678 m2, na základě geometrického plánu č. 5135-103/2016 ze dne 11. 10. 2016 ,
vypracovaného spol. CSG s.r.o., vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za cenu 5.260,- Kč/
m2 bez DPH, společnosti A+R s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice, na úřední desce MČ
Praha 20.- zveřejnit záměr pronájmu pozemku KN parc. č. 2191/28 o výměře 32 m2 vzniklého
oddělením z pozemku KN parc. č. 2191/1 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha o výměře 1678 m2, na základě geometrického plánu č. 5135-103/2016 ze dne 11.
10. 2016 , vypracovaného spol. CSG s.r.o., vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za cenu



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

120,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou, společnosti A+R s.r.o. Počernická 257, 250 73 Radonice,
na úřední desce MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.10.2017

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/1592/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/28/1249/17
ze dne 24.10.2017

Stanovisko k "Zastavovací studii p.č. 1052 Horní Počernice" - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

zastavovací studii pozemku KN parc. č. 1052 v k.ú. Horní Počernice, vypracovanou Ing. arch.
Petrem Kratochvílem, ze srpna 2017

2. požaduje

doplnit k předložené studii stanovisko urbanistky MČ Praha 20 a stanovisko IPR

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli XXXXXXXX

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 01.11.2017

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/1553/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/3/1214/17
ze dne 24.10.2017

Žádost o individuální dotaci na pronájem sportoviště a zajištění
trenéra pro bojové sporty v Horních Počernicích - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Kickbox klub, z.s., o individuální dotaci na pronájem sportoviště a zajištění
trenéra pro bojové sporty v Horních Počernicích v roce 2017 ve výši 135.000,- Kč a doporučení
Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Kickbox klub, z.s., na pronájem
sportoviště a zajištění trenéra pro bojové sporty v Horních Počernicích ve výši 10.000,- Kč

3. ukládá

předložit žádost o poskytnutí dotace na pronájem sportoviště a zajištění trenéra pro bojové
sporty v Horních Počernicích v roce 2017 spolku Kickbox klub, z.s. Vinohradská 1789/40, 120
00 Praha 2, IČO: 226 22 441, k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
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/1583/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/30/1237/17
ze dne 24.10.2017

Schválení odpisového plánu na rok 2017 ZŠ a MŠ Spojenců - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Spojenců na rok 2017, který je zvýšen o
odpisy ve výši 11.317,- Kč v souvislosti s pořízením konvektomatu a elektriské trouby, nová
výše odpisového plánu na rok 2017 je ve výši  122.484,- Kč. Příspěvková organizace pokryje
navýšení odpisů z provozního příspěvku poskytovaného jí zřizovatelem.

2. ukládá

zaslat usnesení ZŠ a MŠ Spojencům

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 07.11.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Kateřina Nováková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1578/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/31/1238/17
ze dne 24.10.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ
na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.81 - příjem
finančních prostředků z pojistných událostí - (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. 81 - příjem finančních prostředků z pojistných událostí

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. 81 - příjem finančních prostředků
z pojistných událostí

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1569/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/32/1239/17
ze dne 24.10.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.82 – uvolnění
finančních prostředků na volby do parlamentu ĆR - (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. 82 – uvolnění finančních prostředků na volby do parlamentu
ĆR

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. 82 – uvolnění finančních prostředků
na volby do parlamentu ĆR

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1570/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

98. schůze

číslo RMC/98/33/1240/17
ze dne 24.10.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 83 - uvolnění
finančních prostředků na poskytnutí dotace organizaci Limonádový Joe
- (7.04)

Rada městské části Praha 20

související RMC/97/2/1197/17
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 83 - uvolnění finančních prostředků na poskytnutí dotace
organizaci Limonádový Joe

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. 83 - uvolnění finančních prostředků
na poskytnutí dotace organizaci Limonádový Joe

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1575/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

98. schůze

číslo RMC/98/34/1241/17
ze dne 24.10.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.84 - poskytnutí
účelové dotace z ÚP ČR v rámci OP Zaměstnanost - (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.84 - poskytnutí účelové dotace z ÚP ČR 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.84 - poskytnutí účelové dotace
z ÚP ČR v rámci OP Zaměstnanost

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1577/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

98. schůze

číslo RMC/98/35/1242/17
ze dne 24.10.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 85 - uvolnění
finančních prostředků na Setkání zástupců MČ v HP - (7.06)

Rada městské části Praha 20

související RMC/78/3/0605/17
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 85 - uvolnění finančních prostředků na Setkání zástupců MČ
v HP

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. 85 - uvolnění finančních prostředků
na Setkání zástupců MČ v HP

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1588/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

98. schůze

číslo RMC/98/36/1243/17
ze dne 24.10.2017

Ekonomické informace k datu 19.10.2017 - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 19.10.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1591/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

98. schůze

číslo RMC/98/37/1244/17
ze dne 24.10.2017

Žádost o pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze 9 -
Horních Počernicích - (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze 9 - Horních Počernicích paní Věře
Voborové, bytem XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX X

2. ukládá

informovat paní Věru Voborovou

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 24.11.2017

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/1550/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

98. schůze

číslo RMC/98/38/1245/17
ze dne 24.10.2017

Studentské práce Katedry urbanismu a územního plánování, Fakulta
stavební ČVUT Praha - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

zpracované studentské práce Katedry urbanismu a územního plánování, Fakulty stavební ČVUT
Praha zadaných lokalit "Horní Počernice západ" a "Prostor před dráhou"

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Hana Moravcová, Starostka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1576/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

98. schůze

číslo RMC/98/39/1246/17
ze dne 24.10.2017

Priority dopravní politiky MČ Praha 20 - (8.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

priority dopravní politiky MČ Praha 20 po doplnění

2. ukládá

projednat priority dopravní politiky s veřejností

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 31.01.2018
Starostka

3. ukládá

předložit priority dopravní politiky Zastupitelstvu městské části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.06.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Hana Moravcová, Starostka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1567/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

98. schůze

číslo RMC/98/4/1215/17
ze dne 24.10.2017

Žádost o individuální dotaci na podporu sportovních aktivit žadatele s
dlouhodobou organizovanou sportovní činností mládeže a dospělých -
(2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Basketbalu Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o individuální dotaci na podporu
sportovních aktivit s dlouhodobou organizovanou sportovní činností mládeže a dospělých v
roce 2017 ve výši 50.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

- poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 pobočnému spolku Basketbal Sokol Horní
Počernice, na podporu sportovních aktivit s dlouhodobou organizovanou sportovní činností
mládeže a dospělých v roce 2017 ve výši 30.000.- Kč, a to na nájmy sportovních prostor

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace

3. ukládá

informovat pobočný spolek Basketbal Sokol Horní Počernice, o usnesení Rady m.č. Praha 20
ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na rok 2017

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.11.2017

4. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na podporu sportovních aktivit
s dlouhodobou organizovanou sportovní činností mládeže a dospělých v roce 2017 s pobočným
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spolkem Basketbal Sokol Horní Počernice, se sídlem Chvalkovická 2031/47, 193 00 Praha 9,
Horní Počernice, IČO: 05645450

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.11.2017

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/1566/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

98. schůze

číslo RMC/98/40/1247/17
ze dne 24.10.2017

Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu
Místní veřejné knihovny, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754. -
(9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Místní veřejné knihovny, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754, o souhlas
s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 39.688,- Kč.

2. schvaluje

čerpání celkové částky ve výši 39.688,- Kč z rezervního fondu  Místní veřejné knihovny, Praha
9 - Horní Počernice, Náchodská 754, za účelem pořízení barevné tiskárny ECOSYS M6035cidn,
PC - HP Slimline 260–a103nc, čtečky HoneyWell Voyager 1400g a AOC monitoru E2280SWN
LCD LED 21,5“ od společnosti POPE servis, s.r.o., se sídlem Mezihoří 2855/2, Praha 9, IČ:
27081745.
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3. ukládá

informovat ředitelku Místní veřejné knihovny, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s čerpáním finančních prostředků z rezervního
  fondu ve výši 39.688,- Kč.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.11.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1593/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

98. schůze

číslo RMC/98/41/1248/17
ze dne 24.10.2017

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Rekonstrukce komunikací Všelipská, Hřídelecká a V
Dílcích" - (9.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce komunikací
Všelipská, Hřídelecká a V Dílcích" společnosti IPPOS BOHEMIA s.r.o., Malobřevnovská 911/16,
169 00 Praha 6,IČ 26157284, s nabídkovou cenou 4 745 242,36 Kč (5 741 743,29 Kč včetně
DPH)

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Rekonstrukce komunikací Všelipská,
Hřídelecká a V Dílcích" se společností IPPOS BOHEMIA s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2017

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/1594/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

98. schůze

číslo RMC/98/5/1216/17
ze dne 24.10.2017

Stanovisko k architektonickému návrhu investičního záměru
"Polyfunkční dům Náchodská 175, Horní Počernice" - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s předloženým architektonickým návrhem investičního záměru "Polyfunkční dům Náchodská
175, Horní Počernice" v rozsahu studie vypracované Ing. arch. Jakubem Šunkou, ze září 2017

2. požaduje

k dalšímu projednání záměru předložit dokumentaci pro územní řízení

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (XXXXXXX X polyfunkční dům Náchodská)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 07.11.2017

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/1565/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

98. schůze

číslo RMC/98/6/1217/17
ze dne 24.10.2017

Ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k
podnikání umístěného v I. NP bytového domu Mezilesí 2057 v k. ú.
Horní Počernice dohodou ke dni 31. 10. 2017 a zveřejnění záměru
pronájmu tohoto prostoru předem určenému zájemci - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s ukončením nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o výměře 17,50

m2 umístěném v I. NP v bytovém domě Mezilesí č. p. 2057 v k. ú. Horní Počernice dohodou,
ke dni  31. 10. 2017.

2. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání o výměře 17,50 m2

umístěném v I. NP v bytovém domě Mezilesí č. p. 2057 v k. ú. Horní Počernice, na dobu
neurčitou od 1. 12. 2017, za nájemné ve výši 21.144,00 Kč/rok/předmět pronájmu, předem
určenému zájemci, panu Josefovi Bucmanovi,  za účelem podnikatelské činnosti - výuky
anglického jazyka pro děti i dospělé,  na úřední desce MČ Praha 20.

3. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání o výměře 17,50 m2 umístěném v
I. NP v bytovém domě Mezilesí č. p. 2057 v k. ú. Horní Počernice, na dobu neurčitou od 1. 12.
2017, za nájemné ve výši 21.144,00 Kč/rok/předmět pronájmu, předem určenému zájemci,
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 panu Josefovi Bucmanovi, za účelem podnikatelské činnosti - výuky anglického jazyka pro
děti i dospělé,  na úřední desce MČ Praha 20.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 27.10.2017

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/1564/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

98. schůze

číslo RMC/98/7/1218/17
ze dne 24.10.2017

Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z
2835/00 ÚP SÚ HMP (komunikační propojení Přátelství/Kutnohorská
– Pražský okruh) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na
udržitelný rozvoj území - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o  zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ HMP
(náhrada územní rezervy pro komunikační propojení Přátelství/Kutnohorská – Pražský okruh
vymezením upřesněné trasy tohoto propojení) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů této
změny na udržitelný rozvoj území, které se má konat dne 27.11.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/1563/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/8/1219/17
ze dne 24.10.2017

Výpůjčka koncového zařízení pro poskytování tísňové péče pro seniory
MČ Praha 20 - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- žádost o poskytování tísňové péče XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Praha 9

- žádost o poskytování tísňové péče XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXX, Praha 9

- doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové

2. schvaluje

výpůjčku koncového zařízení pro poskytování tísňové péče pí XXXX XXXXXXXXXX a p.
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX po dobu využívání sociální služby tísňové péče od Život 90, z.ú.

3. ukládá

informovat žadatele, o usnesení Rady m. č. Praha 20 ve věci jejich žádosti o poskytování
tísňové péče

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.11.2017

4. ukládá

- uzavřít s pí XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Praha
9 smlouvu o výpůjčce zařízení TeleCare za účelem poskytování terénní služby tísňové péče
pro seniory ústavem Život 90, z.ú.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.11.2017



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

uzavřít s p. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, Praha 9, smlouvu o výpůjčce
zařízení TeleCare za účelem poskytování terénní služby tísňové péče pro seniory ústavem Život
90

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.11.2017

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/1590/2017



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

98. schůze

číslo RMC/98/9/1220/17
ze dne 24.10.2017

Projekt Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20 - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

finální verzi dokumentu Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20 dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu

2. schvaluje

dokument Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20, který slouží jako podklad pro případné
čerpání finančních prostředků z dotačních titulů ze státního rozpočtu a fondů EU

3. konstatuje, že

dokument Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20 nezavazuje městskou část k realizaci
všech opatření a aktivit v něm uvedených

4. ukládá

pokračovat v realizaci Místního akčního plánu vzdělávání MČ Praha 20

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.12.2018

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/1589/2017


