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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

100. schůze

číslo RMC/100/1/1280/17
ze dne 21.11.2017

Uzavření Smlouvy o spolupráci k investičnímu záměru "Polyfunkční
areál Horní Počernice" společnosti EBA Praha s.r.o. - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při vybudování dopravní a technické infrastruktury
se společností EBA Praha s.r.o.

2. ukládá

předložit Smlouvu o spolupráci při vybudování dopravní a technické infrastruktury se
společností EBA Praha s.r.o. k projednání v ZMČ

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: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1640/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/10/1287/17
ze dne 21.11.2017

návrh organizační změny v Odboru ekonomickém od 22. 11. 2017 -
(2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

nutnost opětovně zřídit funkční pracovní místo "rozpočtář" v odboru ekonomickém, s účinností
od 25. 11. 2017

2. schvaluje

organizační změnu - zřízení funkčního pracovního místa rozpočtář odboru ekonomického

3. ruší

neobsazené funkční místo účetní v odboru ekonomickém

4. ukládá

realizovat organizační změny v odboru ekonomickém a vyhlásit výběrové řízení na obsazení
pracovního místa rozpočtář

4.1 Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská, Termín: 22.11.2017
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/1653/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/11/1288/17
ze dne 21.11.2017

Souhlas se zahraniční služební cestou zaměstnanců OŽPD - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

v souladu se směrnicí "Poskytování náhrad cestovních výdajů" dvoudenní zahraniční exkurzi
"Drážďany - inspirativní dopravní řešení a dopravně plánovací přístupy" zaměstnancům OŽPD,
XXX XXXXXX XXXXXXXX X XX XXX XXXXXX

2. ukládá

informovat zaměstnance OŽPD o povolení jejich zahraniční pracovní cesty

2.1 Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská, Termín: 21.11.2017
Tajemník

3. schvaluje

aktualizaci směrnice "Poskytování náhrad cestovních výdajů", s účinností od 1. 12. 2017

4. ukládá

seznámit zaměstnance s aktualizovanou směrnicí "Poskytování náhrad cestovních výdajů",
účinnou od 1. 12. 2017

4.1 Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská, Termín: 01.12.2017
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/1632/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/12/1289/17
ze dne 21.11.2017

Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská
823, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic. -
(2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o souhlas s čerpáním
finančních prostředků z fondu investic ve  výši 107.085,- Kč, za účelem pořízení interaktivního
panelu.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Stoliňská 823, na nákup interaktivního panelu BenQ LCD RP750 75“ W LED v celkové výši
107.085,- Kč vč. DPH od společnosti GESTO COMPUTERS, spol. s.r.o., se sídlem Špitálská
885/2a, 19000 Praha – Vysočany, IČ: 48034711.

3. ukládá

informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci čerpání finančních prostředků z fondu investic v celkové výši 107.085,-
Kč za účelem pořízení interaktivního panelu.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 04.12.2017

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/1655/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/13/1303/17
ze dne 21.11.2017

Regulační plán pro území hl.m.Prahy - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh Nařízení, kterým se stanoví regulační plán pro území hlavního města Prahy

2. nesouhlasí

s návrhem Nařízení, kterým se stanoví Regulační plán pro území hl. m. Prahy, aby požadované
území začínalo od katastru hl. m. Prahy, jelikož Regulační plán neřeší území MČ Prahy 20,
naopak toto území zatěžuje

3. ukládá

seznámit se stanoviskem RMČ Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 30.11.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Jaroslava Čechurová, Ing., Referent životního prostředí
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1627/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/14/1290/17
ze dne 21.11.2017

Žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Horní
Počernice, Stoliňská 823 o úpravu rozpočtu roku 2017, resp, o souhlas
s převodem části schváleného neinvestičního příspěvku roku 2017 na
investiční příspěvek roku 2017. - (2.14)

Rada městské části Praha 20

související
 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o souhlas s úpravou
rozpočtu roku 2017, resp, o souhlas s převodem části schváleného neinvestičního příspěvku
roku 2017 na investiční příspěvek roku 2017.

2. schvaluje

snížení neinvestičního příspěvku roku 2017 Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská
823, a to o 178.221,- Kč a nový investiční příspěvek roku 2017 ve výši 178.221,- Kč, určený na
pořízení mycího stroje - Kärcher B 40 C v ceně 78 638 Kč včetně DPH a multifunkční tiskárny
HP PageWide Pro 777z v ceně 99.583,- Kč, včetně DPH.

3. ukládá

informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s úpravou rozpočtu roku 2017, resp, o souhlasu s převodem
části schváleného neinvestičního příspěvku roku 2017 na investiční příspěvek roku 2017.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 04.12.2017

4. ukládá

provést rozpočtové opatření RMČ na rok 2017 - snížení neinvestičního příspěvku roku
2017 Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, a to o 178.221,- Kč a zvýšení
investičního transferu - nový investiční příspěvek roku 2017 ve výši 178.221,- Kč, určený na



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

pořízení mycího stroje - Kärcher B 40 C v ceně 78 638 Kč včetně DPH a multifunkční tiskárny
HP PageWide Pro 777z v ceně 99.583,- Kč včetně DPH.

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 04.12.2017

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/1656/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/15/1291/17
ze dne 21.11.2017

Uzavření smlouvy se společností ICZ na zajištění provozu a rozvoje
systému E-SPIS spisová služba a jeho jednotlivých podmodulů. -
(2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy číslo: S/70/2017/0031 se společností ICZ, se sídlem Na hřebenech II
1718/10 140 00 Praha 4 Nusle IČ: 25145444 na zajištění provozu a rozvoje systému E-SPIS
spisová služba a jeho jednotlivých podmodulů.

2. ukládá

uzavřít smlouvu číslo: S/70/2017/0031 se společností ICZ, se sídlem Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4 Nusle IČ: 25145444 na zajištění provozu a rozvoje systému E-SPIS spisová
služba a jeho jednotlivých podmodulů.

2.1 Zodpovídá: Odbor informatiky

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

SPS Administrátor, Informatik
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1633/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/16/1292/17
ze dne 21.11.2017

Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1984 o výměře cca
480 m2, KN parc. č. 1990 o výměře cca 2600 m2, KN parc. č. 1991 o
výměře cca 2350 m2, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem
pořádání Adventních trhů v areálu Chvalské tvrze - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku částí obecních pozemků KN parc. č. 1984 o výměře cca 480 m2, KN parc. č. 1990

o výměře cca 2600 m2, KN parc. č. 1991 o výměře cca 2350 m2, v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha,  Chvalskému zámku, příspěvkové organizací, Praha 9 - Horní Počernice, na den 3. 12.
2017 za účelem pořádání Adventních trhů v areálu Chvalského zámku

- uzavření smlouvy o výpůjčce částí obecních pozemků KN parc. č. 1984 o výměře cca 480

m2, KN parc. č. 1990 o výměře cca 2600 m2, KN parc. č. 1991 o výměře cca 2350 m2, v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha,  Chvalskému zámku, příspěvkové organizací, Praha 9 - Horní
Počernice, na den 3. 12. 2017 za účelem pořádání Adventních trhů v areálu Chvalského zámku

2. ukládá

- předložit Smlouvu o výpůjčce oběma zúčastněným stranám k podpisu (Chvalský zámek -
Horní Počernice )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.11.2017

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/1643/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/17/1293/17
ze dne 21.11.2017

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4383/1, části pozemku parc.
č. 4384/4 a části pozemku parc. č. 4384/5, vše v katastrálním území
Horní Počernice, obec Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 4383/1 o výměře cca 1554 m2, části

pozemku parc. č. 4384/4 o výměře cca 1775 m2 a části  pozemku parc. č. 4384/5 o výměře cca

184 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. 8.782,50 Kč/rok/předmět pronájmu na úřední desce
MČ Praha 20

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4383/1 o výměře cca 1554 m2, části

pozemku parc. č. 4384/4 o výměře cca 1775 m2 a části  pozemku parc. č. 4384/5 o výměře cca

184 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. 8.782,50 Kč/rok/předmět pronájmu na úřední desce
MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.11.2017

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/1650/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/19/1294/17
ze dne 21.11.2017

Žádost o pronájem kolumbární schránky na hřbitově Horní Počernice v
Praze 9 - Horních Počernicích. - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem kolumbární schránky na hřbitově Horní Počernice v Praze 9 - Horních Počernicích
panu Radkovi Podubeckému, bytem XXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXX XX X XXXXXXXX

2. ukládá

informovat pana Radka Podubeckého

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 21.12.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1628/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/2/1281/17
ze dne 21.11.2017

Prodej pozemku KN parc. č. 2191/27 a pronájem 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. -
(2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s prodejem pozemku KN parc. č. 2191/27 o výměře 251 m2 vzniklého oddělením z pozemku
KN parc. č. 2191/1 druh pozemku ostatní plocha, způsob využitím 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.

- s uzavřením kupní smlouvy se společnosti A+R s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice.

2. ukládá

- předložit prodej pozemku KN parc. č. 2191/27 o výměře 251 m2 vzniklého oddělením z
pozemku KN parc. č. 2191/1 druh pozemku ostatní plocha, způsob využitím 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, k projednání v
ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

3. schvaluje

 -  pronájem pozemku KN parc. č. 2191/28 o výměře 32 m2 vzniklého oddělením z pozemku
KN parc. č. 2191/1 druh pozemku ostatní plocha, způsob využitím 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, od 1. 1. 2018  společnosti A+R s.r.o. Počernická 257, 250 73 Radonice.

-  uzavření nájemní smlouvy se společnosti A+R s.r.o. Počernická 257, 250 73 Radonice.



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 nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu (spol.A+R s.r.o.).

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.12.2017

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/1652/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/20/1295/17
ze dne 21.11.2017

Navýšení mzdového ukazetele účelové neinvestiční dotace na mzdové
prostředky příspěvkové organizaci MVK - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

čerpání finančních prostředků z neinvestičního příspěvku roku 2017 na pokrytí mzdových
prostředků pro období 11/2017 a 12/2017 ve výši 43.900,- Kč pro zaměstnance Místní
veřejné knihovny, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754, kteří jsou financováni z účelové
neinvestiční dotace roku 2017. Ke zvýšení mzdových nákladů došlo v souvislosti se změnou
Nařízení vlády č. 564/200Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 11. 2017.

2. ukládá

informovat Místní veřejnou knihovnu, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754, o schválení
čerpání finančních prostředků z neinvestičního příspěvku roku 2017 na pokrytí mzdových
prostředků pro období 11/2017 a 12/2017.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.11.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1636/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/21/1296/17
ze dne 21.11.2017

Navýšení závazného ukazatele mzdových prostředků příspěvkové
organizaci Chvalský zámek - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

navýšení závazného ukazatele mzdových prostředků na rok 2017 příspěvkové
organizaci Chvalský zámek, o částku 54 000,- Kč, které organizace pokryje z neinvestičního
příspěvku roku 2017. Závazný uikazatel mzdových prostředků je pro rok 2017 nově stanoven
ve výši 3,300.000,- Kč.

2. ukládá

informovat příspěvkovou organizaci Chvalský zámek o navýšení závazného ukazatele
mzdových prostředků pro rok 2017.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.11.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1639/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/22/1297/17
ze dne 21.11.2017

Navýšení závazného ukazatele mzdových prostředků příspěvkové
organizaci KC Horní Počernice - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2017 - navýšení závazného ukazatele mzdových prostředků na rok
2017 příspěvkové organizaci Kulturní centrum Horní Počernice

2. schvaluje

navýšení závazného ukazatele mzdových prostředků na rok 2017 příspěvkové organizaci
Kulturní centrum Horní Počernice o částku 41.100,- Kč. Závazný ukazatel mzdových
prostředků je pro rok 2017 nově stanoven ve výši 4,415.100,- Kč.

3. ukládá

informovat příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Horní Počernice o navýšení závazného
ukazatele mzdových prostředků pro rok 2017.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.11.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1638/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/23/1298/17
ze dne 21.11.2017

Navýšení mzdového ukazetele účelové neinvestiční dotace na mzdové
prostředky příspěvkové organizaci MŠ Chodovická - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

čerpání finančních prostředků z neinvestičního příspěvku roku 2017 na pokrytí mzdových
prostředků pro období 11/2017 a 12/2017, ve výši 17.400,- Kč pro zaměstnance Mateřské
školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, kteří jsou financováni z účelové neinvestiční
dotace roku 2017, tj. učitelka v "jeslové" třídě, chůva, pradlena, kdy ke zvýšení došlo v
návaznosti na změnu Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. 11. 2017.

2. ukládá

informovat Mateřskou školu, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o schválení čerpání
finančních prostředků z neinvestičního příspěvku roku 2017, na pokrytí mzdových prostředků
pro období 11/2017 a 12/2017.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.11.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1637/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/24/1299/17
ze dne 21.11.2017

Ekonomické informace k datu 14.11.2017 - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 14.11.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1642/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/25/1300/17
ze dne 21.11.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 89 - poskytnutí
účelových dotací z HMP na akci Využití kulturně komunitního centra HP
a na Místní akční plán vzdělávání - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 89 - poskytnutí účelových dotací z HMP na akci  Využití kulturně
komunitního centra HP a na Místní akční plán

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. 89 - poskytnutí účelových dotací
z HMP na akci Využití kulturně komunitního centra HP a na Místní akční plán

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1635/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/26/1301/17
ze dne 21.11.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 90 - uvolnění
finančních prostředků pro OISD na nákup Switchů z rezervy MČ -
(7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 90 - uvolnění finančních prostředků pro OISD na nákup
Switchů z rezervy MČ

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. 90 - uvolnění finančních prostředků
pro OISD na nákup Switchů z rezervy MČ

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/1641/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/3/1282/17
ze dne 21.11.2017

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení ke stavbě
"Novostavba RD Horní Počernice" p.č. 2083 a 2084 - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním a provedením stavby plynovodní přípojky a se stavební úpravou komunikace
  v ulici Slatiňanská, za účelem komunikačního napojení na pozemku parc.č. 3778/1 v k.ú.
Horní Počernice, obec Praha v rámci stavby "Novostavba RD na p.č. 2083 a 2084, k.ú. Horní
Počernice", dle předložené projektové dokumentace pro územní řízení, vypracované Ing. A.
Housou, Praha 9  z května 2017.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku parc.č. 3778/1 o výměře 22 m2 paní XXXXXXXX XXXXXXXX a panu
XXXXXX XXXXXXXX, na dobu určitou max. 28 dní.

- uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXXXXXX XXXXXXXXX a panem XXXXXXX XXXXXXX

3. ukládá

předložit nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 12.12.2017

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/1649/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/4/1283/17
ze dne 21.11.2017

Pronájem prostoru sloužícího k podnikání umístěného v I. NP bytového
domu Mezilesí 2057 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

-  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, obec Praha na dobu neurčitou od 1. 12.
2017, za nájemné ve výši 21.144,00 Kč/rok/předmět pronájmu, panu Josefovi Bucmanovi,
 za účelem podnikatelské činnosti - výuky anglického jazyka pro děti i dospělé za podmínky
vybudování sociálního zařízení na náklady  nájemce

- uzavření nájemní smlouvy s panem Josefem Bucmanem

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu (Josef Bucman)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.11.2017

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/1651/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/5/1302/17
ze dne 21.11.2017

Zřízení ochranných jízdních pruhů pro cyklisty v ul. Náchodská - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

záměr MHMP vést cyklisty po ul. Náchodská.

2. nesouhlasí

se záměrem na ul. Náchodská vyznačit ochranné jízdní pruhy pro cyklisty z důvodu jejich
bezpečnosti.

3. doporučuje

MHMP v rámci bezpečnosti cyklistů soustředit se na vybudování cyklomagistrály podél
železniční trati a vyznačení cyklotrasy A50

4. ukládá

OŽPD zaslat usnesení Rady MČ P20 na RFD MHMP.

4.1 Zodpovídá: , Termín: 30.11.2017
OŽPD

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1648/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/6/1284/17
ze dne 21.11.2017

Umístění cyklostojanů na území Horních Počernic - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

umístění cyklostojanů na území horních Počernic.

2. souhlasí

s umístěním cyklostojanů na pozemcích, které jsou ve vlastnictví nebo svěřeny do správy MČ
P20.

3. schvaluje

umístění cyklostojanů na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví nebo správě MČ P20 za
podmínky, že dotčení vlastníci s tím souhlasí a uzavřou smlouvu s MČ P20 o odpovědnosti,
údržbě a pod..

4. ukládá

cyklokoordinátorovi MČ P20 informovat veřejnost o umístění nových cyklostojanů

4.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 29.12.2017



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

OHSaI na zákadě předložených souhlasů s umístěním cyklostojanů s dotčenými vlastníky
uzavřít smlouvu.

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1646/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/8/1285/17
ze dne 21.11.2017

Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na
projekt "Bethesda - domov pro seniory" - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Diakonie Církve bratrské o individuální dotaci na projekt "Bethesda - domov pro
sneiory" v roce 2017 ve výši 60.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a
protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Diakonii Církve bratrské, se sídlem Koněvova
151/24, 130 00 Praha 3, IČ: 45250855, na projekt "Bethesda - domov pro seniory" ve výši
30.000.- Kč.

3. ukládá

předložit žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí dotace v roce 2017 na projekt "Bethesda
- domov pro seniory", 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. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1645/2017



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

100. schůze

číslo RMC/100/9/1286/17
ze dne 21.11.2017

Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na
projekt "Chráněné bydlení na Xaverově" - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Diakonie Církve bratrské o individuální dotaci na projekt "Chráněné bydlení na
Xaverově" v roce 2017 ve výši 40.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní
a protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Diakonii Církve bratrské, se sídlem Koněvova
151/24, 130 00 Praha 3, IČ: 45250855, na projekt "Chráněné bydlení na Xaverově" ve výši
20.000,- Kč

3. ukládá

předložit žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí dotace v roce 2017 na projekt
"Chráněné bydlení na Xaverově", 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. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1644/2017


