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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

101. jednání datum konání:
05.12.2017

 
čís. RMC/101/1/1325/17 - RMC/101/9/1317/17

 
 
 
 
 



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

101. schůze

číslo RMC/101/1/1325/17
ze dne 05.12.2017

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným
hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21
- (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným
ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21

2. schvaluje

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným
ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21

3. ukládá

předložit Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a
znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21 k projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Koordinační, programový a projektový pracovník
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1661/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/10/1316/17
ze dne 05.12.2017

Návrh nových smluv o výpůjčce nemovitých věcí příspěvkovým
organizacím Městské části Praha 20, s účinností od 1. 1. 2018 - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže, Praha – Horní
Počernice, Ratibořická 1899, PSČ 193 00, IČ: 709 66 681, na dobu určitou, od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2038.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Fakultní základní škola, Praha 9 –
Horní Počernice, Chodovická 2250, PSČ 193 00, IČ: 496 25 195, na dobu určitou, od 1. 1.
2018 do 31. 12. 2038.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Chvalský zámek, se sídlem: Praha
9 – Horní Počernice, Na Chvalské tvrzi 857/4, PSČ 193 00, IČ: 725 51 011, na dobu určitou,
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2038.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Místní veřejná knihovna, Praha 9
- Horní Počernice, Náchodská 754, PSČ 193 00, IČ: 751 42 937, na dobu určitou, od 1. 1.
2018 do 31. 12. 2038.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Kulturní centrum Horní Počernice,
se sídlem Praha 9 – Horní Počernice, Votuzská 379/11, PSČ 193 00, IČ: 493 66 424,  na dobu
určitou, od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2038.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 – Horní
Počernice, Chodovická 1900, PSČ 193 00, IČ: 709 45 381, na dobu určitou, od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2038.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Mateřská škola „U Rybníčku“, Praha
9 – Horní Počernice, Křovinovo nám. 115, PSČ 193 00, IČ: 709 22 144, na dobu určitou, od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2038.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola,
Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408, PSČ 193 00, IČ: 638 30 817, na dobu určitou, od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2038.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 – Horní
Počernice, Ratibořická 1700, PSČ 193 00, IČ: 638 30 825, na dobu určitou, od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2038.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 – Horní
Počernice, Stoliňská 823, PSČ 193 00, IČ: 638 30 809, na dobu určitou, od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2038.



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

2. ukládá

- předložit Smlouvy o výpůjčce oběma smluvním stranám k podpisu (Dům dětí a mládeže -
Horní Počernice, Fakultní základní škola Chodovická 2250 - Horní Počernice, Chvalský zámek -
Horní Počernice, Místní veřejná knihovna - Horní Počernice,  Kulturní centrum Horní Počernice,
Mateřská škola Chodovická 1900 - Horní Počernice, Mateřská škola „U Rybníčku“, Horní
Počernice, ZŠ a MŠ Spojenců, Horní Počernice, ZŠ Ratibořická 1700 - Horní Počernice,
ZŠ Stoliňská - Horní Počernice)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.12.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1665/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/11/1315/17
ze dne 05.12.2017

Bezúplatné nabytí pozemků KN parc. č. 4279/72, KN parc. č. 4279/73,
KN parc. č. 4279/83, KN parc. č. 4279/84 v lokalitě V Lukách, v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha formou uzavření darovací smlouvy se
spol. Konhefr Počernice, s. r. o. - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s bezúplatným nabytím pozemků KN parc. č. 4279/72, druh pozemku  - ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace o výměře 270 m2, KN parc. č. 4279/73, druh pozemku -

ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 274 m2, KN parc. č. 4279/83,

druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 146 m2, KN
parc. č. 4279/84, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o

výměře 343 m2, v lokalitě V Lukách v k. ú. Horní Počernice, obec Praha od společnosti Konhefr
Počernice s. r. o.

- s uzavřením darovací smlouvy  se společností Konhefr Počernice s. r. o.

2. ukládá

předložit bezúplatné nabytí pozemků KN parc. č. 4279/72, druh pozemku  - ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace o výměře 270 m2, KN parc. č. 4279/73, druh pozemku -

ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 274 m2, KN parc. č. 4279/83,

druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 146 m2, KN
parc. č. 4279/84, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o



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

výměře 343 m2, v lokalitě V Lukách v k. ú. Horní Počernice, obec Praha od společnosti Konhefr
Počernice s. r. o., k projednání v ZMČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/1662/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/13/1314/17
ze dne 05.12.2017

Ekonomické informace k datu 30.11.2017 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 30.11.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1671/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/14/1313/17
ze dne 05.12.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 91 - snížení
neinvestičního příspěvku ZŠ Stoliňská a přesun na investiční příspěvek
z důvodů pořízení mycího stroje a tiskárny - (7.02)

Rada městské části Praha 20

související RMC/100/14/1290/17
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 91 - snížení neinvestičního příspěvku ZŠ Stoliňská a přesun
na investiční příspěvek z důvodů pořízení mycího stroje a tiskárny

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. 91 - snížení neinvestičního příspěvku
ZŠ Stoliňská a přesun na investiční příspěvek z důvodů pořízení mycího stroje a tiskárny

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1664/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/15/1312/17
ze dne 05.12.2017

Vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

sdělení Mgr. Alexandry Kohoutové, že se vzdává funkce ředitelky příspěvkové organizace
Chvalský zámek, a to ke dni 31. 1. 2018

2. souhlasí

s ukončením pracovního poměru Mgr. Alexandry Kohoutové dohodou, ke dni 31. 1. 2018

3. ukládá

informovat ředitelku příspěvkové organizace Chvalský zámek o usnesení RMČ ve věci ukončení
pracovního poměru dohodou ke dni 31. 1. 2018

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.12.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1674/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/16/1311/17
ze dne 05.12.2017

Žádost Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o
poskytnutí účelové investiční dotace v roce 2017 - (9.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o poskytnutí účelové
investiční dotace v roce 2017 za účelem zpracování projektové dokumentace ke snížení teploty
v budově školy Stoliňská 2440.

2. schvaluje

poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 44.800,- Kč Základní škole, Praha 9 - Horní
Počernice, Stoliňská 823, za účelem zpracování projektové dokumentace „Technické řešení
snížení teploty v budově školy Stoliňská 2440“ u společnosti OPTIMAL Engineering spol. s r. o.,
se sídlem Dělnická 12, 170 00 Praha 7, IČ: 27214761, kdy cena za dokumentaci je vyčíslena
vč. DPH a vyúčtování dotace předloží příspěvková organizace v termínu do 31. května 2018.

3. ukládá

informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o usnesení Rady
m.č. Praha 20, ve věci poskytnutí účelové investiční dotace v roce 2017 ve výši 44.800,- Kč, za
účelem zpracování projektové dokumentace ke snížení teploty v budově školy Stoliňská 2440.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 18.12.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1670/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/17/1310/17
ze dne 05.12.2017

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Chvalského zámku - (9.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Chvalského zámku,
příspěvkové organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9

2. schvaluje

znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení, uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení

3. stanovuje

výběrovou komisi RMČ Praha 20 pro výběr ředitele/ředitelky Chvalského zámku, příspěvková
organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9, a to s účinností od 5. 12. 2017
do 31. 1. 2018

4. jmenuje

členy komise RMČ Praha 20 pro výběr ředitele/ředitelky Chvalského zámku, příspěvková
organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9, zřízené s účinností od 5. 12.
2017 do 31. 1. 2018:

předseda komise: Mgr. Březinová Eva

členové komise: Bc. Čížková, H. Moravcová, K. Polydorová, Mgr. Šefčíková, Mgr. Beneda, H.
Víchová

tajemník komise: Jana Keilová



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

zveřejnit vyhlášené výběrové řízení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.12.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1675/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/18/1309/17
ze dne 05.12.2017

Souhlas s přijetím věcných darů od společnosti IKEA Česká republika,
s.r.o., za účelem obdarování dětí z pěstounských rodin - (9.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

poskytnutí věcného daru a uzavření darovací smlouvy ze společností IKEA Česká republika,
s.r.o., se sídlem Skandinávská 1/131/, 155 00 Praha 5, IČ: 270 81 052, za účelem obdarování
dětí z pěstounských rodin a jejich pěstounů

2. ukládá

zajistit uzavření darovací smlouvy se společností IKEA Česká republika,, s.r.o., se sídlem
Skandinávská 1/131, 155 00 Praha 5

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.12.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1676/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/19/1308/17
ze dne 05.12.2017

Aktualizace Zásad tvorby a použití Sociálního fondu Městské části
Praha 20 - (9.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

aktualizaci Zásad tvorby a použití Sociálního fondu Městské části Praha 20, s účinností od 15.
12. 2017

2. ukládá

seznámit s aktualizací Zásad tvorby a použití Sociálního fondu Městské části Praha 20
zaměstnance ÚMČ

2.1 Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská, Termín: 15.12.2017
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1677/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/2/1324/17
ze dne 05.12.2017

Jmenování nového člena Komise sportu - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh předsedy Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit na jmenování nového
člena Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit a účast jednotlivých členů komise na
pravidelných jednáních v průběhu roku 2017

2. odvolává

Ing. Ondřeje Pokorného z členství v Komisi sportu, mládeže a volnočasových aktivit, s účinností
od 15. 12. 2017

3. jmenuje

Mgr. Petra Kotíka, XXXX XXX XXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX, Praha 9 - Horní
Počernice, členem Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit, s účinností od 15. 12. 2017

4. ukládá

informovat Ing. Ondřeje Pokorného o ukončení jeho členství v Komisi sportu, mládeže a
volnočasových aktivit, ke dni 15. 12. 2017

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.12.2017

5. ukládá

informovat Mgr. Petra Kotíka o jeho jmenování členem Komise sportu, mládeže a
volnočasových aktivit, ke dni 15. 12. 2017

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.12.2017



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

6. ukládá

aktualizovat členy Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit na webu MČ Praha 20

6.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 15.12.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1667/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/20/1307/17
ze dne 05.12.2017

Aktualizace směrnice Spisový a skartační řád - (9.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

aktualizaci směrnice Spisový a skartační řád, s účinností od 5. 12. 2017

2. ukládá

seznámit s aktualizovanou směrnicí Spisový a skartační řád zaměstnance ÚMČ

2.1 Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská, Termín: 05.12.2017
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1678/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/21/1306/17
ze dne 05.12.2017

Návrh organizační změny bez nárůstu počtu zaměstnanců ÚMČ - (9.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

důvod navržené organizační změny, týkající se OHSaI a OSVŠ

2. schvaluje

organizační změnu - přesun poloviny úvazku údržbáře, zařazeného v OHSaI do OSVŠ, oddělení
pečovatelské služby, za účelem rozšíření fakultativních služeb Pečovatelské služby MČ Praha
20, s účinností od 29. 12. 2017

3. ukládá

realizovat organizační změny mezi OHSaI a OSVŠ, upravit Organizační řád a vnitřní předpisy
Pečovatelské služby MČ Praha 20

3.1 Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská, Termín: 29.12.2017
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1679/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/22/1305/17
ze dne 05.12.2017

Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru - (9.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o souhlas s přijetím
účelově určeného finančního daru ve výši 3.480,- Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509, určeného k úhradě
stravného pro jednoho žáka ve školní jídelně ve školním roce 2017/2018, a to v období od
2. 1. 2018 do 29. 6. 2018.

2. schvaluje

přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 3.480,- Kč Základní škole, Praha 9 - Horní
Počernice, Stoliňská 823, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova
152/4, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509, určeného k úhradě stravného pro jednoho žáka ve
školní jídelně školy ve školním roce 2017/2018, a to v období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018.

3. ukládá

informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o usnesení RMČ
ve věci souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru od poslečnosti WOMEN FOR
WOMEN, o.s.p.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 22.12.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1680/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/23/1304/17
ze dne 05.12.2017

Uzavření smlouvy o dílo na akci stavební úpravy bytových prostor v
č.p. 647 Jívanská ul. - (9.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na akci "stavební úpravy bytových prostor v č.p. 647 Jívanská ul."
se společností
Genel Invest holding s.r.o., Toužimská 1051/24f, Kbely, 197 00 Praha 9, IČ04 217 519 za cenu
809 847,44 Kč bez DPH (979 915,40 Kč včetně DPH)

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci "stavební úpravy bytových prostor v č.p. 647 Jívanská
ul." se společností Genel Invest holding s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 08.12.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1681/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/24/1326/17
ze dne 05.12.2017

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1981/4 (část plochy 4,
plocha 5, 6 a část plochy 7), části pozemku KN parc. č. 1984 (část
plochy 3 a část plochy 4), část pozemku KN parc. č. 1987/1 (plocha
2, plocha 1), část pozemku KN parc. č. 1990 (část plochy 3) o celkové
výměře cca 903 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha. - (9.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku KN parc. č. 1981/4 (část plochy 4, plocha
5, 6 a část plochy 7), části pozemku KN parc. č. 1984 (část plochy 3 a část plochy 4), část
pozemku KN parc. č. 1987/1 (plocha 2, plocha 1), část pozemku KN parc. č. 1990 (část
plochy 3) o celkové výměře cca 903 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem výběru
nájemce pro provozování parkoviště v areálu Na Chvalské Tvrzi, formou veřejné soutěže dle
předloženého návrhu na úřední desce MČ Praha 20.

2. jmenuje

 - komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběr nájemce parkoviště v areálu Na
Chvalské tvrzi ve složení:

• Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20
• Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20
• Mgr. Jitka Straňáková, zástupce vedoucího OHSaI
• Bc. Hana Čížková, radní MČ Praha 20
• Mgr. Alena Šefčíková, radní MČ Praha 20

3. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1981/4 (část plochy 4, plocha 5, 6 a
část plochy 7), části pozemku KN parc. č. 1984 (část plochy 3 a část plochy 4), část pozemku
KN parc. č. 1987/1 (plocha 2, plocha 1), část pozemku KN parc. č. 1990 (část plochy 3) o
celkové výměře cca 903 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem výběru nájemce pro
provozování parkoviště v areálu Na Chvalské tvrzi formou veřejné soutěže dle předloženého
návrhu na úřední desce 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 hospodářské správy a investic Termín: 05.12.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1683/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/25/1327/17
ze dne 05.12.2017

Ukončení nájemní smlouvy na parkoviště - (9.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. konstatuje, že

byla ukončena nájemní smlouva na parkoviště č. S/120/17/0062 s panem Michalem Málkem
z důvodu jeho úmrtí.

2. schvaluje

zápočet jistoty s dlužným nájmem za měsíc říjen 2017

3. schvaluje

prominutí vyúčtování energie, vypočtené penále + povinnost investovat do oprav a údržby
předmětu nájmu částku 67.000.- Kč a nájemné za měsíc listopad 2017.

4. schvaluje

vrácení zbytku jistoty po ukončení dědického řízení

5. ukládá

Ing. Chamrové, OE vrátit jistotu po ukončení dědického řízení

5.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 27.02.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1687/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/3/1323/17
ze dne 05.12.2017

Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu na pozemku parc. č.
4037/43 v k.ú. Horní Počernice - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

s podnětem na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 4037/43 v k.ú. Horní Počernice,
spočívajícím ve změně funkční plochy z nezastavitelného území OP - orná půda, plochy pro
pěstování zeleniny na zastavitelné území VN - nerušící výroby a služeb s kódem míry využití
D, a to z následujících důvodů:

1. rozpor s Deklarací podmínek rozvoje MČ Praha 20, kde je v bodě 1 uvedena zásada:
„Nerozšiřovat zastavitelné plochy do volné krajiny nad rámec současných rozvojových
ploch daných platným ÚP hl.m. Prahy ke dni 1.1.2015“

2. jedná se rozšiřování zastavitelných ploch bez zajištění příslušné infrastruktury, bez
návaznosti na stávající i podle územního plánu možné využití sousedních pozemků
(zejména v sousední obci Radonice) a v neposlední řadě dochází k záboru bonitní
zemědělské půdy

3. v současné době se připravuje Metropolitní plán a tento typ změny, (kterou nelze označit
jako obecně prospěšnou), je možné požadovat při jeho pořizování.



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

2. ukládá

předložit podnět na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 4037/43 v k.ú. Horní Počernice
spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské části Praha 20

2.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 18.12.2017
Člen rady

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/1657/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/4/1322/17
ze dne 05.12.2017

Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu na pozemku parc. č.
4033/12 v k.ú. Horní Počernice - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

s podnětem na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 4033/12 v k.ú. Horní Počernice,
spočívajícím ve změně funkční plochy z nezastavitelného území OP - orná půda, plochy pro
pěstování zeleniny na zastavitelné území VS - výroby, skladování a distribuce s kódem míry
využití E a DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, a to z následujících důvodů:

1. rozpor s Deklarací podmínek rozvoje MČ Praha 20, kde je v bodě 1 uvedena zásada:
„Nerozšiřovat zastavitelné plochy do volné krajiny nad rámec současných rozvojových
ploch daných platným ÚP hl.m. Prahy ke dni 1.1.2015“

2. jedná se rozšiřování zastavitelných ploch bez zajištění příslušné infrastruktury, bez
návaznosti na stávající i podle územního plánu možné využití sousedních pozemků
(zejména v sousední obci Radonice) a v neposlední řadě dochází k záboru bonitní
zemědělské půdy

3. v současné době se připravuje Metropolitní plán a tento typ změny, (kterou vyjma
zcela menšinového koridoru plochy DU nelze označit jako obecně prospěšnou), je možné
požadovat při jeho pořizování.



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

2. ukládá

předložit podnět na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 4033/12 v k.ú. Horní Počernice
spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské části Praha 20

2.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 18.12.2017
Člen rady

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/1658/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/5/1321/17
ze dne 05.12.2017

Technická novela Statutu HMP, která reaguje na změnu v zákonu o č.
185/2001 Sb. o odpadech v souvislosti se změnou zákona o územím
plánování a stavebním řádu - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky HMP, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.
v souvislosti s novelizací zákona č. 185/20001 Sb. O odpadech

2. souhlasí

s návrhem změny obecně závazné vyhlášky HMP, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
55/2000 Sb. v souvislosti s novelizací zákona č. 185/20001 Sb. o odpadech

3. ukládá

seznámit se stanoviskem Rady MČ Praha 20 MHMP

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 08.12.2017

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/1659/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/6/1320/17
ze dne 05.12.2017

Závazné stanovisko EIA na záměr "Silniční okruh kolem Prahy, stavba
511, Běchovice - dálnice D1 - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

zápis z veřejného projednání záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice -
dálnice D1"

2. bere na vědomí

závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba
511, Běchovice - dálnice D1" na životní prostředí

3. pověřuje

vedoucí OŽPD seznámit s tímto usnesením MŽP

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 08.12.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1660/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/7/1319/17
ze dne 05.12.2017

Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 -
(2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

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

2. ukládá

připravit 22. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1669/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/8/1318/17
ze dne 05.12.2017

Prodej části pozemku parc. č. 3796/1 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

 - s prodejem části pozemku označeného v geometrickém plánu č. 5261? 48/2017 jako díl d,

o výměře 6 m2, oddělený z pozemku parc. č. 3796/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob
využití - ostatní komunikace v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, panu XXXXXXX XXXXXXXXXX

za kupní cenu ve výši 6.000,- Kč/m2 + DPH

- s uzavřením kupní smlouvy s panem XXXXXXXX XXXXXXXXX

2. ukládá

- předložit prodej části pozemku označeného v geometrickém plánu č. 5261? 48/2017 jako díl

d, o výměře 6 m2, oddělený z pozemku parc. č. 3796/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob
využití - ostatní komunikace v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, panu XXXXXXX XXXXXXXXXX

za kupní cenu ve výši 6.000,- Kč/m2 + DPH k projednání v ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1663/2017



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

101. schůze

číslo RMC/101/9/1317/17
ze dne 05.12.2017

Koupě pozemku parc. č. 2145/149 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
- (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

 - s úplatným nabytím pozemku parc. č. 2145/149 o výměře 476 m2, oddělený z pozemku
parc. č. 2145/101, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, na základě
GP č. 5334-88/2017 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, od XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX

za kupní cenu ve výši 476.000,- Kč (tj. 1.000 Kč/m2)

- s uzavřením kupní smlouvy s XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX

2. ukládá

- předložit záměr úplatného nabytí pozemku parc. č. 2145/149 o výměře 476 m2,
oddělený z pozemku parc. č. 2145/101, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití
– jiná plocha, na základě GP č. 5334-88/2017 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
od XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX za kupní cenu ve výši 476.000,- Kč (tj. 1.000 Kč/

m2) k projednání v ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1666/2017


