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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

96. jednání datum konání:
26.09.2017

 
čís. RMC/96/1/1166/17 - RMC/96/9/1174/17

 
 
 
 
 



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

96. schůze

číslo RMC/96/1/1166/17
ze dne 26.09.2017

Pronájem bytu č. 7, v ulici Jívanská č.p. 1745 - výsledek výběrového
řízení - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- na návrh komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, uzavření
nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7, standard s příslušenstvím, typ
2+1 v bytovém domě v ulici Jívanská  č.p. 1745 XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX  na dobu neurčitou za nájemné 90,- Kč/m2/měsíc.

2. ukládá

- zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7 standard s
příslušenstvím, typ 2+1  v bytovém domě v ulici Jívanská č.p. 1745
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou   za nájemné 90,-
Kč/m2/měsíc.

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

Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/1492/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/10/1175/17
ze dne 26.09.2017

Žádost ředitelky Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní
Počernice, Křovinovo nám. 115, o souhlas s čerpáním finančních
prostředků z fondu investic. - (2.10)

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, na pořízení a instalaci bezpečnostního systému SAFY pro
budovu mateřské školy v celkové výši 101.396,- Kč vč. DPH od společnosti Comfis s.r.o., se
sídlem Hradišťská 857, 687 08 Buchlovice, IČ: 26940116.

3. ukládá

informovat ředitelku Mateřské školy „U Rybníčku“,  Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám.
115, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci čerpání finančních prostředků z fondu investic
v celkové výši 101.396,-Kč za účelem pořízení a instalace bezpečnostního systému SAFY pro
budovu mateřské školy.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 09.10.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1497/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/11/1176/17
ze dne 26.09.2017

Žádost spolku Neposeda o individuální dotaci na projekt "HoPo -
provozní náklady sociální služby" - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt "HoPo - provozní náklady sociální
služby" v roce 2017 ve výši 50.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a
protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku  Neposeda, z.ú., se sídlem Šimanovská
47, 198 00 Praha 9, IČ: 69793298, na projekt "HoPo - provozní náklady sociální služby" ve
výši 50.000,- Kč na:

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt "HoPo - provozní náklady sociální služby" v
roce 2017 spolku Neposeda, z.ú., Šimanovská 47, Praha 9, 198 00, IČ: 69793298, k projednání
na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1521/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/12/1177/17
ze dne 26.09.2017

Žádost spolku Neposeda o individuální dotaci na projekt "Křižovatka -
provozní náklady sociální služby" - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt "Křižovatka - provozní náklady
sociální služby" v roce 2017 ve výši 50.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní
a protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku  Neposeda, z.ú., se sídlem Šimanovská
47, 198 00 Praha 9, IČ: 69793298, na projekt "Křižovatka - provozní náklady sociální služby"
ve výši 50.000,- Kč na:

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt "Křižovatka - provozní náklady sociální
služby" v roce 2017 spolku Neposeda, z.ú., Šimanovská 47, Praha 9, 198 00, IČ: 69793298,
k projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1520/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/13/1178/17
ze dne 26.09.2017

žádost o dar a povolení akce "Běh okolo Europlantu" - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Tomáše Procházky o finanční dar ve výši 1,- Kč a podporu 17. ročníku tradiční akce
Běh okolo Europlantu, který se koná dne 10. října 2017 od 17:00 hod a začíná v ulici Lhotská
u budovy sídla firmy Europlant, Lhotská 2221/32, formou technické podpory

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 1,- Kč a poskytnutí technické podpory na akci Běh okolo
Europlantu dne 10. 10. 2017

3. ukládá

zajistit technickou podporu organizátorovi akce Běh okolo Europlantu, jehož 17. ročník se koná
dne 10. října 2017 od 17:00 hod, a začíná před sídlem organizátora, Lhotská 2221/32

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 10.10.2017

4. ukládá

uzavřít s žadatelem, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 1,- Kč na 17. ročník akce
"Běh okolo Europlantu", který se koná dne 10. 10. 2017 od 17:00 hod

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.10.2017



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

informovat žadatele o nutnosti podat žádost o povolení a dopravního opatření v rámci akce
"Běh okolo Europlantu"

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 27.09.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1518/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/14/1179/17
ze dne 26.09.2017

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Rekonstrukce komunikací Všelipská, Hřídelecká a V Dílcích" - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Rekonstrukce komunikací Všelipská, Hřídelecká a V Dílcích"

2. schvaluje

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

3. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20,
náhradník - Karla Polydorová, radní MČ Praha 20,
Ing. Helena Váňová, tajemnice ÚMČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Igor Culek, vedoucí OKÚ ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Dana Králová, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Jaroslav Píša, vedoucí OMH ÚMČ Praha 20,
náhradník - Petr Báček, vedoucí oddělení MH ÚMČ Praha 20,
Roman Pazderka, zástupce veřejnosti,
Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce
komunikací Všelipská, Hřídelecká a V Dílcích"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 06.10.2017



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

5. ukládá

předložit RMČ výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce komunikací
Všelipská, Hřídelecká a V Dílcích"

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.10.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1517/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/15/1195/17
ze dne 26.09.2017

Posudek EIA k záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511,
Běchovice - dálnice D1" a Veřejné projednání dokumentace a posudku
EIA k výše uvedenému záměru - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložený posudek vypracovaný podle  § 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování  vlivů
na ŽP na záměr "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1"

2. nesouhlasí

se závěry posudku podle  § 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování  vlivů na ŽP na záměr
"Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1"

3. trvá

na svých požadavcích

4. bere na vědomí

termín veřejného projednání ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na
ŽP, který je stanoven na 27. 9. 2017 od 13.30 h; místo konání: hotel Olšanka, Táboritská
23/1000, 130 00 Praha 3

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.09.2017
Starostka



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

5. pověřuje

Hanu Moravcovou, strarostku, zúčastnit se veřejného projednání a
předložit stanovisko Rady MČ Praha 20 k záměru a k posudku na tomto
projednání

Usnesení - Schváleno s úpravou (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: Moravcová, starostka
bod jednání: BJ/1501/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/16/1180/17
ze dne 26.09.2017

Navržení 3 pozemků na území Horních Počernic k realizaci náhradních
výsadeb - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

náhradní výsadby na pozemcích 4128/1, 3380/8 a 4134 k. ú. Horní Počernice

2. ukládá

vedoucí OŽPD zajistit realizaci tohoto usnesení

2.1 Zodpovídá: Mgr. Věra Bidlová, Termín: 30.11.2018
Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

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/1509/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/17/1181/17
ze dne 26.09.2017

Koncepce SEA "Plán udržitelné mobility Prahy a okolí" - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci, že MČ Praha 20 obdržela dne 15. 9. 2017 koncepci SEA "Plán udržitelné mobility
Prahy a okolí"

2. ukládá

vedoucí OŽPD připravit na zasedání rady MČ Praha 20, které se bude konat dne 10. 10. 2017
usnesení v této věci.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Věra Bidlová, Termín: 10.10.2017
Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

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/1500/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/18/1194/17
ze dne 26.09.2017

Záměr dostavby nové budovy LRS Chvaly - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. podporuje

záměr rozšíření kapacity areálu LRS a dostavbu nového centra  s rehabilitačními lůžky, lůžky
pro dlouhodobou péči a hospicovou péči. Takovéto zařízení je výrazným deficitem nejen na
území Horních Počernic, ale i v hlavním městě Praze.

2. ukládá

sdělit stanovisko RMČ Praha 20 investorovi LRS (dostavba LRS Chvaly)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 02.10.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1515/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/19/1182/17
ze dne 26.09.2017

Schválení smlouvy o převodu majetku mezi městskou částí Praha 20
Městskou policií Praha a příslušného předávacího protokolu. - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

smlouvu o převodu správy majetku Hlavního města Prahy č. S/12/2017/0989 mezi Městskou
částí Praha 20 a Hlavním městem Prahou - Městskou policií hl. m. Prahy a příslušný předávací
protokol

2. ukládá

uzavřít smlouvu o převodu majetku mezi Městskou částí Praha 20 a Městskou policií hl. m.
Prahy

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.10.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bohumil Pechr, Vedoucí odboru informatiky
předkládá: Helena Váňová, Tajemník
bod jednání: BJ/1508/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/2/1167/17
ze dne 26.09.2017

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Dodávka elektromobilu pro Městskou část Praha 20" - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka elektromobilu pro Městskou
část Praha 20" společnosti Hyundai Centrum Praha s.r.o., Českobrodská č.ev. 42, 190 12 Praha
9,  IČ 29127289, s nabídkovou cenou 691 838 Kč bez DPH (837 124 Kč včetně DPH), dle
doporučení výběrové komise

2. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění
č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 74 – na veřejnou zakázku „Dodávka elektromobilu pro
Městskou část Praha 20“

3. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Dodávka elektromobilu pro Městskou část
Praha 20" se společností Hyundai Centrum Praha s.r.o.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2017



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

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. 74 – na veřejnou zakázku „Dodávka
elektromobilu pro Městskou část Praha 20“

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1493/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/20/1183/17
ze dne 26.09.2017

schválení smluv na zprostředkování služeb připojení k internetu,
internet IPTV (televizní signál)a hlasových služeb pro Komunitní
centrum - (2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrhy smluv na zprostředkování služeb připojení k internetu, internet IPTV (televizní signál)
a zprostředkování hlasových služeb pro Komunitní centrum

2. ukládá

uzavřít smlouvy na zprostředkování služeb internet IPTV (televizní signál) a zprostředkování
hlasových služeb pro Komunitní centrum

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 13.10.2017
Starostka

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/1511/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/21/1184/17
ze dne 26.09.2017

Výpůjčka obecních pozemků KN parc. č. 2198/61 o výměře 261 m2,
KN parc. č. 2198/62 o výměře 162 m2, KN parc. č. 2198/71 o výměře
169 m2, KN parc. č. 2198/72 o výměře 289 m2, KN parc. č. 2198/73
o výměře 445 m2, KN parc. č. 2198/74 o výměře 1149 m2, KN parc.
č. 2198/117 o výměře 656 m2 a části pozemku KN parc č. 2198/63 o
výměře cca 526 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem
pořádání akce „Zdravíme Mezilesí“ - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku obecních pozemků KN parc. č. 2198/61 o výměře 261 m2, KN parc. č. 2198/62 o

výměře 162 m2, KN parc. č. 2198/71 o výměře 169 m2, KN parc. č. 2198/72 o výměře 289

m2, KN parc. č. 2198/73 o výměře 445 m2, KN parc. č. 2198/74 o výměře 1149 m2, KN parc.

č. 2198/117 o výměře 656 m2 a části pozemku KN parc č. 2198/63 o výměře cca 526 m2, vše
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  za účelem pořádání akce „Zdravíme Mezilesí“.

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu (Neposeda z. s.)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 12.10.2017

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/1510/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/22/1185/17
ze dne 26.09.2017

Záměr pronájmu pozemků parc. č. 4395/1, parc. č. 4396/6, parc. č.
4392/1, parc. č. 4394/1, parc. č. 4394/2, parc. č. 4394/3, parc. č.
59/5, parc. č. 61/1, parc. č. 61/2, parc. č. 4275/2, parc. č. 4275/11,
parc. č. 4275/12 a parc. č. 4275/13, vše v katastrálním území Horní
Počernice, obec Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu pozemků parc. č. 4395/1 o výměře 3272 m2, parc. č.
4396/6 o výměře 404 m2, parc. č. 4392/1 o výměře 2077 m2, parc. č. 4394/1 o výměře 1494
m2, parc. č. 4394/2  o výměře 144 m2, parc. č. 4394/3 o výměře 186 m2, parc. č. 59/5 o
výměře 958 m2, parc. č. 61/1 o výměře 223 m2, parc. č. 61/2 o výměře 1065 m2, parc. č.
4275/2 o výměře 1774 m2, parc. č. 4275/11 o výměře 928 m2, parc. č. 4275/12 o výměře
329 m2 a parc. č. 4275/13 o výměře 229 m2, vše v katastrálním území Horní Počernice,
obec Praha Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Praha Horní Počernice, na dobu
určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2028 za nájemné ve výši 2,50 Kč/m2/rok, tj. 32.708 Kč/rok/
předmět pronájmu na úřední desce MČ Praha 20

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu pozemků parc. č. 4395/1 o výměře 3272 m2, parc. č. 4396/6 o
výměře 404 m2, parc. č. 4392/1 o výměře 2077 m2, parc. č. 4394/1 o výměře 1494 m2,
parc. č. 4394/2  o výměře 144 m2, parc. č. 4394/3 o výměře 186 m2, parc. č. 59/5 o výměře
958 m2, parc. č. 61/1 o výměře 223 m2, parc. č. 61/2 o výměře 1065 m2, parc. č. 4275/2
o výměře 1774 m2, parc. č. 4275/11 o výměře 928 m2, parc. č. 4275/12 o výměře 329 m2
a parc. č. 4275/13 o výměře 229 m2, vše v katastrálním území Horní Počernice, obec Praha
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Praha Horní Počernice, na dobu určitou od



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

1. 1. 2018 do 31. 12. 2028 za nájemné ve výši 2,50 Kč/m2/rok, tj. 32.708 Kč/rok/předmět
pronájmu na úřední desce MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.10.2017

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/1523/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/24/1186/17
ze dne 26.09.2017

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

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- vyřazení majetku MČ Praha 20 (dle zápisu HIK ze dne 18.9.2017)  

 ve výši 2 169 584,22 Kč

- vyřazení majetku ZŠ a MŠ Spojenců 1408 (dle zápisu HIK ze dne 18.9.2017)

ve výši 41 309,00 Kč

- vyřazení majetku DDM (dle zápisu HIK ze dne 18.9.2017) ve výši 112 843,00 Kč

- vyřazení majetku MVK (dle zápisu HIK ze dne 18.9.2017) ve výši 323 282,20 Kč

- vyřazení majetku ZŠ Ratibořická 1700  (dle zápisu HIK ze dne 18.9.2017)

 ve výši 444 838,85 Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Petra Schubertová, Termín: 20.10.2017
Referent správy majetku

3. ukládá

- informovat příspěvkové organizace o schválení vyřazení majetku

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 13.10.2017



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

4. ukládá

- vyřadit majetek z evidence

4.1 Zodpovídá: Michaela Šprýslová, Termín: 27.10.2017
Referent rozpočtář a majetkové evidence

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence
bod jednání: BJ/1499/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/25/1187/17
ze dne 26.09.2017

Jmenování hlavní inventarizační a škodní komise, jmenování dílčích
inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku a
závazků k 31.12.2017, plán inventur k provedení inventarizace
majetku a závazků k 31.12.2017 - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

složení hlavní inventarizační a škodní komise od 1.10.2017: tajemnice: Michaela Šprýslová,
předseda: Ing. Lenka Tomsová, členové komise: Michaela Vedralová, Jana Ryšavá, Petra
Schubertová, Ing. Jana Šťastná, Bc. Stanislav Svoboda, Lucie Prokůpková, Josef Hohenberger.
Tímto se ruší usnesení RMC č. 89//34/0965/17

2. schvaluje

složení dílčích inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku a závazků k
31.12.2017

1. Budovy, stavby

Předseda komise - Bc. Martina Siničáková

Členové – Ing. Jana Šťastná, Ing. Zdeněk Vavruška

2. Pozemky

Předseda komise - Bc. Martina Siničáková

Členové – Ing. Jana Šťastná, Ing. Zdeněk Vavruška

3. Informatika

Předseda komise – David Krušina

Členové – Ing. Bohumil Pechr, Lucie Prokůpková, Petra Schubertová

4. Hmotný movitý majetek

Předseda komise – Petra Schubertová

Členové – Bc. Stanislav Svoboda, Michaela Vedralová,

Lucie Prokůpková, Jana Ryšavá, Miluše Prchalová, Ing. Milan Jasanský, Ing. Marie
Novotná



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

5. DNM - software

Předseda komise -  Prokůpková Lucie

Členové - Ing. Jiří Koutný, Ing. Pechr Bohumil

6. Sklad - informatika

Předseda komise - Lucie Prokůpková

Členové – Ing. Jiří Koutný, Ing. Bohumil Pechr

7. Sklad - kancelářské potřeby + ostatní sklady

Předseda komise - Michaela Šprýslová

Členové - Jiřina Sýkorová, Irena Dorňáková, 

8. Investice, nedokončené investice

Předseda komise - Ing. Lenka Tomsová

Členové -  Ing. Aleš Lada, Ing. Věra Bidlová, Ing. Zdeněk Vavruška

9. Ostatní dokladová inventarizace (jen k 31. 12. 2017)

Předseda komise - bude doplněn na RMČ Praha 20 dne 10.10.2017

Členové - Ing. Hana Chamrová, Michaela Šprýslová

3. bere na vědomí

plán inventur k provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017

4. ukládá

připravit jmenovací dekrety členům dílčích inventarizačních komisí a seznámit je s vyhláškou č.
270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a seznámit je s plánem inventur k provedení
inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017

4.1 Zodpovídá: Petra Schubertová, Termín: 13.10.2017
Referent správy majetku

4.2 Zodpovídá: Michaela Šprýslová, Termín: 13.10.2017
Referent rozpočtář a majetkové evidence



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

zaslat plán inventur k provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017 všem
příspěvkovým organizacím zřizovaných MČ Praha 20 a informovat je o stanovených termínech
a povinnostech z něj vypývajících

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 13.10.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence
bod jednání: BJ/1503/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/26/1188/17
ze dne 26.09.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 7
- vratka finančních prostředků program OPPK - Rozvoj ICT služeb -
(7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 7 - vratka finančních
prostředků program OPPK - Rozvoj ICT služeb

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 7 - vratka
finančních prostředků program OPPK - Rozvoj ICT služeb

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

Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1462/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/27/1189/17
ze dne 26.09.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ Praha
20 č. 6 - návratná finanční výpomoc zapsanému ústavu Neposeda -
(7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Neposeda z.ú. o návratnou finanční výpomoc

2. souhlasí

s poskytnutím návratné finanční výpomoci NEPOSEDA z.ú. ve výši 100 tis. Kč

3. souhlasí

s rozpočtovým opatřením MČ Praha 20 na rok 2017 schvalovaným ZMČ
Praha 20  č. 6 – poskytnutí návratné finanční výpomoci zapsanému ústavu
NEPOSEDA



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

4. ukládá

předložit rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ Praha 20 č. 6
- návratná finanční výpomoc zapsanému ústavu Neposeda

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
bod jednání: BJ/1498/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/28/1190/17
ze dne 26.09.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.72 - účelová
neinvestiční dotace z OP VVV - EU-Šablony MŠ U Rybníčku, Křovinovo
nám. - (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.72 - účelová neinvestiční dotace z OP VVV - EU-Šablony MŠ
U Rybníčku, Křovinovo nám.

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.72 - účelová neinvestiční dotace
z OP VVV - EU-Šablony MŠ U Rybníčku, Křovinovo nám.

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

Kateřina Nováková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1506/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/29/1191/17
ze dne 26.09.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 73 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy na Místní akční plán vzdělávání P20 - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění
č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 73 -  poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze SR z
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Místní akční plán vzdělávání P20

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ
na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.73 -  poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z SR z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Místní akční plán vzdělávání

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
bod jednání: BJ/1507/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/3/1168/17
ze dne 26.09.2017

Stanovisko ke studii celkové revitalizace stavby na pozemku KN parc.
č. 4131/2, 4131/3, 4131/4 a 4131/5 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, bytového domu č.p. 1928, 1929, 2010 a 2011 v ul. U Věže v
Praze - Horních Počernicích - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- s předloženým investičním záměrem ,,Celkové revitalizace stavby“ na pozemku KN
  parc. č. 4131/2, 4131/3, 4131/4 a 4131/5  v k. ú. Horní Počernice,  obec Praha,
bytového domu č.p. 1928, 1929, 2010 a 2011 v ul. U Věže v Praze - Horních Počernicích,
v rozsahu studie  vypracované f.  ARCHITEKTI Grygar a spol., s.r.o. Praha, z dubna
2017, z důvodu kdy navrhovanými parkovacími stáními na pozemku ve vlastnictví MČ
Praha 20 dochází k neúměrné likvidaci stávající zeleně; tato stání jsou řešena na úkor
veřejné plochy a jsou rovněž nevhodně situována v těsném kontaktu s fasádou domu
s okny obytných místností

2. ukládá

- sdělit stanovisko žadateli (studie U Věže)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 21.10.2017

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/1512/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/30/1192/17
ze dne 26.09.2017

Ekonomické informace k datu 22.09.2017 - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 22.09.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1524/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/31/1193/17
ze dne 26.09.2017

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku "Dokumentace pro
územní řízení – Cyklostezka Horní Počernice ulicí Ve Žlíbku; úseku
hranice k. ú Běchovice – ulice K Berance" - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Dokumentace pro územní řízení –
Cyklostezka Horní Počernice ulicí Ve Žlíbku; úseku hranice k. ú Běchovice – ulice K Berance"
společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Perucká 2481/5, Praha 2, IČ 48585955, s nabídkovou
cenou 1 125 000 Kč bez DPH (1 361 250 Kč včetně DPH), dle doporučení výběrové komise

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Dokumentace pro územní řízení – Cyklostezka
Horní Počernice ulicí Ve Žlíbku; úseku hranice k. ú Běchovice – ulice K Berance" se společností
NOVÁK & PARTNER, 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

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1526/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/4/1169/17
ze dne 26.09.2017

Rezignace Ing. Martiny Škorpilové na členství v komisi pro Zdravou MČ
a MA21 - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

rezignaci Ing. Martiny Škorpilové na členství v komisi pro projekt Zdravá MČ a MA21

2. ukládá

tajemnici komise pro PZMČ a MA21 ve spolupráci s OI zajistit úpravu ve složení komise na
webových stránkách

2.1 Zodpovídá: Lenka Tomsová, Ing., Termín: 04.10.2017
Koordinační, programový a projektový pracovník

2.2 Zodpovídá: Bohumil Pechr, Termín: 04.10.2017
Vedoucí odboru informatiky

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Koordinační, programový a projektový pracovník
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1519/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/5/1170/17
ze dne 26.09.2017

Žádost o poskytnutí finančního daru na přípravu dokumentárního
představení "Protentokrát Chvaly" - (2.05)

Rada městské části Praha 20

související BJ/1542/2017
 

1. bere na vědomí

žádost divadelního spolku TisíciHRAn o poskytnutí finančního daru na přípravu dokumentárního
představení "Protentokrát Chvaly" ve výši 20.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč divadelnímu spolku TisíciHRAn, se sídlem
Lannova 1540/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 05 855 683, na přípravu dokumentárního
představení "Protentokrát Chvaly"

3. ukládá

informovat žadatele, divadelní spolek TisíciHRAn, o usnesení Rady městské části Praha 20
ve věci poskytnutí finančního daru na příparvu dokumentárního představení "Protentokrát
Chvaly"

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 10.10.2017

4. ukládá

uzavřít s divadelním sdružením TisíciHRAn, se sídlem Lannova 1540/6, 110 00 Praha 1 -
Nové Město, IČ: 05 855 683, zastoupeným Mgr. MgA. Evou Čechovou, smlouvu o poskytnutí



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

finančního daru ve výši 20.000,- Kč na přípravu dokumentárního představení "Protentokrát
Chvaly"

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 16.10.2017

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1516/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/6/1171/17
ze dne 26.09.2017

Žádost o poskytnutí finančního daru na realizaci výstav ve foyer
Divadla Horní Počernice v divadelní sezóně 2017/2018 - (2.06)

Rada městské části Praha 20

související BJ/1542/2017
 

1. bere na vědomí

žádost p. Vladimíra Vondrušky o poskytnutí finančního daru na realizaci výstav ve foyer Divadla
Horní Počernice v divadelní sezóně 2017/2018 ve výši 24.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 24.000,- Kč externímu dodavateli Kulturního centra Horní
Počernice, p. Vladimíru Vondruškovi, X XXXXX XXXXXXX, Praha 9, 193 00, IČ: 149 123 17,
na realizaci výstav ve foyer Divadla Horní Počernice v divadelní sezóně 2017/2018

3. ukládá

informovat žadatele, p. Vladimíra Vondrušku, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci
poskytnutí finančního daru na realizaci výstav ve foyer Divadla Horní Počernice v divadelní
sezóně 2017/2018

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 05.10.2017

3.2 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 05.10.2017



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 s p. Vladimírem Vondruškou, X XXXXX XXXXXXX, Praha 9, 193 00, IČ: 149 123 17,
smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 24.000,- Kč na realizaci výstav ve foyer Divadla
Horní Počernice v divadelní sezóně 2017/2018,

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 10.10.2017

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1514/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/7/1172/17
ze dne 26.09.2017

Přijetí peněžního daru od obce Svémyslice za děti s trvalým pobytem v
této obci, přijaté pro školní rok 2017/2018 k předškolnímu vzdělávání
v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 20. - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

přijetí dítěte ve školním roce 2017/2018, s trvalým pobytem v obci Svémyslice, k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole zřizované MČ Praha 20 a návrh peněžního daru obce Svémyslice
za toto přijaté dítě, určený pro MČ Praha 20

2. souhlasí

s přijetím peněžního daru ve výši 10.000,- Kč od obce Svémyslice - Obecní úřad Svémyslice se
sídlem: Svémyslice 18, 250 91 Zeleneč v Čechách, zastoupené starostou Pavlem Hojerem za
dítě s trvalým pobytem v této obci, které bylo přijato pro školní rok 2017/2018 k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole zřizované MČ Praha 20, a to v souladu s vyhlášenými kritérii
pro přijetí dítěte do MŠ a na základě uzavřené darovací smlouvy mezi obcí Svémyslice a MČ
Praha 20.

3. ukládá

uzavřít darovací smlouvu s  obcí Svémyslice - Obecní úřad Svémyslice se sídlem: Svémyslice
18, 250 91 Zeleneč v Čechách, zastoupené starostou Pavlem Hojerem za dítě s trvalým



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

pobytem v této obci, které bylo přijato ve školním roce 2017/2018 k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole zřizované MČ Praha 20

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

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1502/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/8/1173/17
ze dne 26.09.2017

Přijetí peněžního daru od obce Horoušany za děti s trvalým pobytem v
této obci, přijaté pro školní rok 2017/2018 k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole zřizované MČ Praha 20. - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

přijetí dětí ve školním roce 2017/2018, s trvalým pobytem v obci Horoušany, k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole zřizované MČ Praha 20 a návrh peněžního daru obce Horoušany
za tyto přijaté děti, určený pro MČ Praha 20

2. souhlasí

s přijetím peněžního daru ve výši 49.000,- Kč od obce Horoušany - Obecní úřad Horoušany se
sídlem: Baumanova 12, 250 82 Horoušany, zastoupené starostou Janem Bohuňkem za děti
s trvalým pobytem v této obci, které byly přijaty pro školní rok 2017/2018 k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole zřizované MČ Praha 20, a to v souladu s vyhlášenými kritérii
pro přijetí dítěte do MŠ a na základě uzavřené darovací smlouvy mezi obcí Horoušany a MČ
Praha 20.

3. ukládá

uzavřít darovací smlouvu s  obcí Horoušany - Obecní úřad Horoušany se sídlem: Baumanova
12, 250 82 Horoušany, zastoupené starostou Janem Bohuňkem za děti s trvalým pobytem v



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

této obci, které byly přijaty ve školním roce 2017/2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole zřizované MČ Praha 20.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.10.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1505/2017



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

96. schůze

číslo RMC/96/9/1174/17
ze dne 26.09.2017

Přijetí peněžního daru od obce Šestajovice za děti s trvalým pobytem v
této obci, přijaté pro školní rok 2017/2018 k předškolnímu vzdělávání
v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 20. - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

přijetí dětí ve školním roce 2017/2018, s trvalým pobytem v obci Šestajovice, k předškolnímu
vzdělávání v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 20 a návrh peněžního daru obce
Šestajovice za tyto přijaté děti, určený pro MČ Praha 20.

2. souhlasí

s přijetím peněžního daru ve výši 84.000,- Kč od obce Šestajovice - Obecní úřad Šestajovice
se sídlem: Husova 60, 250 92 Šestajovice, zastoupené starostou Romanem Hrdlicem za děti
s trvalým pobytem v této obci, které byly přijaty pro školní rok 2017/2018 k předškolnímu
vzdělávání v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 20, a to v souladu s vyhlášenými
kritérii pro přijetí dítěte do MŠ a na základě uzavřené darovací smlouvy mezi obcí Šestajovice
a MČ Praha 20.

3. ukládá

uzavřít darovací smlouvu s  obcí Šestajovice - Obecní úřad Šestajovice se sídlem: Husova 60,
250 92 Šestajovice, zastoupené starostou Romanem Hrdlicem za děti s trvalým pobytem v této
obci, které byly přijaty ve školním roce 2017/2018 k předškolnímu vzdělávání v mateřských
školách zřizovaných MČ Praha 20.     



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

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

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1504/2017


