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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

104. jednání datum konání:
09.01.2018

 
čís. RMC/104/1/1368/18 - RMC/104/9/1374/18

 
 
 
 
 



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

104. schůze

číslo RMC/104/1/1368/18
ze dne 09.01.2018

Návrh na projednání plnění Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21
za rok 2017 a Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 pro rok 2018
- (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh na projednání plnění Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 za rok 2017 a Plánu
zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2018

2. schvaluje

plnění Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 za rok 2017

3. schvaluje

Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2018

4. ukládá

předložit plnění Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 za rok 2017 a Plán zlepšování
procesu místní Agendy na rok 2018 pro informaci Zastupitelstvu

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 26.02.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1752/2018



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

104. schůze

číslo RMC/104/10/1375/18
ze dne 09.01.2018

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. - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- že ke zveřejnění 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, který byl zveřejněn na úřední desce Městské části Praha 20  v době od
5. 12. 2017 do 27. 12. 2017 byla doručena jediná nabídka, která nesplnila podmínky zadání.

2. 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.

3. 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



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

- 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.

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 11.01.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1763/2018



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

104. schůze

číslo RMC/104/11/1376/18
ze dne 09.01.2018

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo S/30/2017/0038 - zpracování
Strategického plánu rozvoje sportu MČ Praha 20. - (9.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo S/30/2017/0038 - zpracování Strategického plánu rozvoje
sportu MČ Praha 20

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1764/2018



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

104. schůze

číslo RMC/104/2/1369/18
ze dne 09.01.2018

Schválení vzoru smlouvy o výpůjčce koncového zařízení tísňové péče
AREÍON - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vzor smlouvy o výpůjčce koncevého zařízení tísňové péče AREÍON dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu

2. pověřuje

vedoucí odboru sociálních věcí a školství k uzavírání smlouvy o výpůjčce koncového zařízení
tísňové péče AREÍON  s vypůjčiteli, schválenými RMČ

3. ukládá

používat schválený vzor smlouvy o výpůjčce koncového zařízení tísňové péče AREÍON

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 09.01.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1754/2018



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

104. schůze

číslo RMC/104/3/1377/18
ze dne 09.01.2018

Plán rozvoje sportu MČ Praha 20 - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

finální verzi dokumentu Plán rozvoje sportu MČ Praha 20 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

2. schvaluje

dokument Plán rozvoje sportu MČ Praha 20, který slouží jako podklad pro další směřování a
rozvoj sportu na území MČ Praha 20

3. konstatuje, že

dokument Plán rozvoje sportu MČ Praha 20 nezavazuje městskou část k realizaci všech
opatření a aktivit v něm uvedených

4. ukládá

Radě městské části Praha 20 pokračovat v realizaci Plánu rozvoje sportu MČ Praha 20

4.1 Zodpovídá: Mgr. Jiří Beneda,
Místostarosta 2



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 pro informaci na ZMČ Praha 20 Plán rozvoje sportu MČ Praha 20

5.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 26.02.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, 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/1757/2018



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

104. schůze

číslo RMC/104/4/1370/18
ze dne 09.01.2018

Připojení objektu Mateřské školy "U Rybníčku", Praha 9 - Horní
Počernice, Křovinovo nám. 115, na poplachový monitorovací systém hl.
m. Prahy - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s připojením objektu Mateřské školy "U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám.
115, na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy

2. ukládá

předložit starostce k podpisu žádost MŠ U Rybníčku o připojení objektu na poplachový
monitorovací systém hl. m. Prahy

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 19.01.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1762/2018



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

104. schůze

číslo RMC/104/5/1371/18
ze dne 09.01.2018

Ukončení nájemní smlouvy – pronájem části prvního nadzemního a
části prvního podzemního podlaží budovy ÚMČ Praha 20, č. p. 635 v ul.
Jívanská v Praze 9 - Horní Počernice, obec Praha - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- ukončení nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. S/120/17/0046 výpovědí
nájemce (Česká pošta, s. p.), ke dni 31.1. 2018.

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/1758/2018



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

104. schůze

číslo RMC/104/6/1372/18
ze dne 09.01.2018

Záměr výpůjčky NP umístěných v budově č. p. 2058 na pozemku
KN parc. č. 2198/4 a v budově bez č.p./č.e. na pozemku KN parc. č.
2198/5 v ul. Mezilesí v k. ú. Horní Počernice, obec Praha RC MUM z. s. -
(3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se zveřejněním záměru výpůjčky části NP umístěných v budově č. p. 2058 na pozemku KN
parc. č. 2198/4 a v budově bez č.p./č.e. na pozemku KN parc. č. 2198/5 v ul. Mezilesí vše

  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, o celkové podlahové ploše 260,48 m2,  RC MUM  z. s.,
 na dobu určitou, od 15. 2. 2018 do 31. 12. 2019, za účelem  provozu  rodinného centra, na
úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

 - zveřejnit záměr výpůjčky části NP umístěných v budově č. p. 2058 na pozemku KN parc.
č. 2198/4 a v budově bez č.p./č.e. na pozemku KN parc. č. 2198/5 v ul. Mezilesí vše v k. ú.

Horní Počernice, obec Praha, o celkové podlahové ploše 260,48 m2,  RC MUM  z. s., na dobu
určitou, od 15. 2. 2018 do 31. 12. 2019, za účelem  provozu  rodinného centra, na úřední
desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 11.01.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1759/2018



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

104. schůze

číslo RMC/104/7/1373/18
ze dne 09.01.2018

Záměr pronájmu ideálního podílu ve výši 7/48 k pozemku KN parc.
č. 1857/1 o výměře 9850 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
organizaci Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. -
(3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu ideálního podílu ve výši 7/48 k pozemku KN parc.č. 1857/1

o výměře 9850 m2, druh pozemku ostatní plocha, využití pozemku – manipulační plocha v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha předem určenému zájemci organizaci Junák – český skaut,
středisko Oheň Horní Počernice, z. s. ,  za cenu 365 Kč/předmět pronájmu/rok  na dobu určitou
  od 12. 2. 2018 do 11. 2. 2023, na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu ideálního podílu ve výši 7/48 k pozemku KN parc.č. 1857/1 o

výměře 9850 m2, druh pozemku ostatní plocha, využití pozemku – manipulační plocha v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha předem určenému zájemci organizaci Junák – český skaut,
středisko Oheň Horní Počernice, z. s.,  za cenu 365 Kč/předmět pronájmu/rok  na dobu určitou
  od 12. 2. 2018 do 11. 2. 2023, na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 11.01.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1760/2018



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

104. schůze

číslo RMC/104/9/1374/18
ze dne 09.01.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 109 - poskytnutí
účelové dotace z ÚP ČR v rámci OP Zaměstnanost - (7.01)

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. 109 - poskytnutí účelové dotace z ÚP ČR v rámci OP
Zaměstnanost

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované
RMČ na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 109 - poskytnutí účelové dotace
z ÚP ČR v rámci OP Zaměstnanost

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 26.02.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1755/2018


