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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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/1/0096/17
ze dne 18.12.2017

Žádost o individuální dotaci na podporu projektu "BikeRanchTeam -
Juniorský cyklistický oddíl - Startovné A týmu" - (2.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku BikeRanch Team z.s., o individuální dotaci na projekt "BikeRanchTeam -
Juniorský cyklistický oddíl - Startovné A týmu" v roce 2017 ve výši 127.000,- Kč a usnesení
RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku  BikeRanch Team z.s., se sídlem Křovinovo
nám. 6/6, 193 00 Praha 9, IČ: 677 78 241, na projekt "BikeRanchTeam - Juniorský cyklistický
oddíl - Startovné A týmu" ve výši 20.000,- Kč, a to na nemateriálové náklady

3. ukládá

informovat spolek BikeRanch Team z.s., se sídlem Křovinovo nám. 6/6, 193 00 Praha 9, IČ:
677 78 241, o usnesení ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka

4. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části Praha
20 se spolkem BikeRanch Team z.s., se sídlem Křovinovo nám. 6/6, 193 00 Praha 9, IČ: 677



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

78 241, na projekt "BikeRanchTeam - Juniorský cyklistický oddíl - Startovné A týmu" ve výši
20.000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1631/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/10/0126/17
ze dne 18.12.2017

Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu na pozemku parc. č.
4033/12 v k.ú. Horní Počernice - (2.10)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

nesouhlasné stanovisko Rady městské části Praha 20 k podnětu na změnu územního plánu
na pozemku parc. č. 4033/12 v k.ú. Horní Počernice, spočívající 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.

2. 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



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

3. ukládá

postoupit tento podnět na změnu územního plánu pořizovateli - MHMP, odboru územního
rozvoje

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 04.01.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 1, Zdržel se: 2 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/1698/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/11/0106/17
ze dne 18.12.2017

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným
hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21
- (2.11)

Zastupitelstvo 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

zajistit realizaci navrhovaných opatření.

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.06.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 14, Proti: 1, Zdržel se: 7 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Koordinační, programový a projektový pracovník
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1685/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/12/0104/17
ze dne 18.12.2017

Změna ve složení Rady MČ Praha 20 - (2.12)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

rezignaci Ing. Petra Heriana na mandát zastupitele a na člena Rady MČ Praha 20 k 25.8.2017

2. volí

paní Evu Tůmovou do funkce neuvolněného člena Rady MČ Praha 20

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 3 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1686/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/13/0105/17
ze dne 18.12.2017

Žádost TJ Sokol Horní Počernice o změnu termínu realizace projektu -
(2.13)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku TJ Sokol Horní Počernice, Chvalkovická 2031/47, 193 00 Praha 9 - Horní
Počernice, o změnu termínu realizace projektu "Příprava a realizace investičního záměru -
přístavba gymnastické tělocvičny"

2. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ
Praha 20 č. S/30/2017/0046

3. ukládá

informovat žadatele, Tělovýchovnou jednotu Sokol Horní Počernice, o usnesení ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka



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

4. ukládá

uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu MČ
Praha 20 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Horní Počernice, Chvalkovická 2031/47, 193 00
Praha 9, IČO: 00538647

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 3 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1738/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/14/0124/17
ze dne 18.12.2017

Vyjádření ke změně územního plánu na pozemcích parc. č. 4067/1,
4067/4 a 4067/5 v k. ú. Horní Počernice - (2.14)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. ukládá

starostce vysvětlit na jednáních RHMP, které se změnou číslo 2979/09 budou zabývat,
potřebnost této změny a požádat radní hl. m. Prahy, aby si některý z nich osvojil návrh na
přeřazení změny 2979/09 do tabulky se změnami určenými k souhlasnému stanovisku RHMP
(a to v rámci příslušného tisku)

Termín: jednání RHMP, kde bude změna projednávána

1.1 Zodpovídá: Hana Moravcová,
Starostka

2. ukládá

starostce vysvětlit na jednáních ZHMP, které se změnou číslo 2979/09 budou zabývat,
potřebnost této změny a požádat zastupitele hl. m. Prahy, aby si některý z nich osvojil návrh
na přeřazení změny 2979/09 do tabulky se změnami určenými k souhlasnému stanovisku
ZHMP (a to v rámci příslušného tisku)

Termín: jednání ZHMP, kde bude změna projednávána

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová,
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 5 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
bod jednání: BJ/1740/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/15/0107/17
ze dne 18.12.2017

Uzavření Smlouvy o spolupráci k investičnímu záměru "Polyfunkční
areál Horní Počernice" společnosti EBA Praha s.r.o. - (3.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

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

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 31.01.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, 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/1701/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/16/0108/17
ze dne 18.12.2017

Prodej pozemku parc. č. 2191/27 vzniklého oddělením z pozemku
KN parc. č. 2191/1 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem
rekonstrukce prodejny Penny. - (3.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- prodej pozemku  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. GSG 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.

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

2. ukládá

- zajistit uzavření kupní smlouvy se společností A+R s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 28.02.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/1668/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/17/0109/17
ze dne 18.12.2017

Prodej části pozemku KN parc. č. 3796/1 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha - (3.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

 -  prodej části pozemku označeného v geometrickém plánu č. 5261-48/2017 ze dne 9. 5.
2017, vypracovaného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Jaroslavem Pletichou,

jako díl „d“ o výměře 6 m2, vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 3796/1, druh pozemku
– ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,

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

-  uzavření kupní smlouvy s XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

2. ukládá

- zajistit uzavření kupní smlouvy s XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 28.02.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, Proti: 2, Zdržel se: 8 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/1697/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/18/0110/17
ze dne 18.12.2017

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)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- 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 výměře 343

m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  od společnosti Konhefr Počernice s. r. o.

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

2. ukládá

- zajistit uzavření  darovací smlouvy se spol. Konhefr  Počernice, s. r. o.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 28.02.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, 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/1702/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/19/0111/17
ze dne 18.12.2017

Úplatné nabytí pozemku parc. č. 2145/149 vzniklého oddělením z
pozemku KN parc. č. 2145/101 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
- (3.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- úplatné nabytí pozemku parc. č. 2145/149 o výměře 476 m2, vzniklého oddělením z pozemku
KN parc. č. 2145/101, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, na
základě GP č. 5334-88/2017 ze dne 29. 11. 2017, vypracovaného oprávněným zeměměřickým
inženýrem Jindřichem Juklem , vše 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)

- uzavření kupní smlouvy s panem XXXX XXXXXXX XXXXXXXX

2. ukládá

- zajistit uzavření kupní smlouvy s XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 28.02.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1699/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/2/0097/17
ze dne 18.12.2017

Žádost spolku Kickbox klub, z.s., o individuální dotaci na pronájem
sportoviště a zajištění trenéra pro bojové sporty v Horních Počernicích
- (2.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Kickbox klub, z.s., o individuální dotaci na pronájem sportoviště a zajištění
trenéra pro bojové sporty v Horních Počernicích v roce 2017 ve výši 135.000,- Kč a usnesení
RMČ

2. schvaluje

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

3. ukládá

informovat spolek Kickbox klub, z.s., se sídlem Vinohradská 1789/40, 120 00 Praha 2, IČ:
226 22 441, o usnesení ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka

4. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části Praha
20 se spolkem Kickbox klub, z.s., se sídlem Vinohradská 1789/40, 120 00 Praha 2, IČ: 226



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

22 441 na pronájem sportoviště a zajištění trenéra pro bojové sporty v Horních Počernicích
v roce 2017 ve výši 10.000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1634/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/20/0112/17
ze dne 18.12.2017

Rozpočtové provizorium na rok 2018 - (4.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018:   

1. V období rozpočtového provizoria nebude MČ Praha 20 uzavírat nové smluvní vztahy,
pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky.

2. MČ Praha 20 v období rozpočtového provizoria zajistí plynulý chod Městské části Praha
20, to zn. plnění závazků, které vyplývají již z uzavřených smluvních vztahů vzniklých
v minulých letech, úhrady dodavatelských faktur, splnění povinností z pracovněprávních
vztahů, splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, řešení havarijních a
krizových situací.

3. MČ Praha 20 bude financovat jen takové investiční akce v období rozpočtového provizoria,
které pokračují to zn. jejich realizace započne před 1.1.2018 a jejichž pozastavení by
mohlo pro městskou část znamenat zvýšení nákladů.

4. Rada MČ může schválit v době rozpočtového provizoria úhradu nových investičních výdajů
jen za předpokladu, že se jedná o výdaje související s takovou investicí, kde je již
schválena dotace na tuto akci anebo se předpokládá, že se bude o dotaci žádat. Jiné
investiční akce se v době rozpočtového provizoria nezačínají.

5. Rozpočtové provizorium platí až do doby přijetí a schválení řádného rozpočtu na rok 2018.
6. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy

a výdaji rozpočtu po jeho schválení Zastupitelstvem MČ Praha 20.

2. bere na vědomí

porušení rozpočtového provizoria je považováno za správní delikt, za který hrozí pokuta až
do výše 1 mil. Kč.



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

3. ukládá

dodržovat pravidla rozpočtového provizoria až do schválení rozpočtu městské části Praha 20
zastupitelstvem.

3.1 Rada městské části
Zodpovídá: Městská část Praha 20

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, 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/1684/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/21/0113/17
ze dne 18.12.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 6 -
návratná finanční výpomoc NEPOSEDA z.ú. - (4.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

související RMC/96/27/1189/17
 

1. bere na vědomí

žádost NEPOSEDA z.ú. o návratnou finanční výpomoc

2. schvaluje

poskytnutí návratné finanční výpomoci NEPOSEDA z.ú. ve výši 100.000 Kč

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí návratné finanční výpomoci NEPOSEDA z.ú.

4. schvaluje

rozpočtové opatření schvalované ZMČ č. 6 - poskytnutí návratné finanční výpomoci NEPOSEDA
z.ú.



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

5. ukládá

uzavřít s NEPOSEDA z.ú. smlouvu o návratné finanční výpomoci a provést rozpočtové opatření
schvalované ZMČ č. 6 - návratná finanční výpomoc NEPOSEDA z.ú.

5.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 28.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, 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/1689/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/22/0114/17
ze dne 18.12.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 7
- vratka finančních prostředků program OPPK - Rozvoj ICT služeb -
(4.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

související RMC/96/26/1188/17
 

1. schvaluje

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

2. ukládá

provést 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: 22.12.2017
Starostka

3. ukládá

Radě MČ Praha 20 vymáhat pokutu za porušení rozpočtové kázně po zodpovědných osobách

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 28.02.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 23, 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/1690/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/23/0115/17
ze dne 18.12.2017

Informace o rozpočtových opatření schválených Radou městské části
67 - 91 - (4.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o rozpočtových opatřeních schválených Radou městské části Praha 20 na základě jí
uděleného zmocnění usnesení č. ZMC/18/1/0018/17 č. 67 - 91

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, 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/1688/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/24/0116/17
ze dne 18.12.2017

Informace o hospodaření MČ Praha 20 k 30.9.2017 - (4.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o hospodaření MČ Praha 20 k 30.9.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1708/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/25/0117/17
ze dne 18.12.2017

Ekonomické informace k datu 06.12.2017 - (4.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 06.12.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, 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/1692/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/26/0118/17
ze dne 18.12.2017

Zpráva o činnosti RMČ Praha 20 - (5.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti RMČ Praha 20 za uplynulé období

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
Miluše Prchalová, Asistentka

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1673/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/28/0121/17
ze dne 18.12.2017

Termíny jednání RMČ a ZMČ v 1. pololetí r. 2018 - (7.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

-  termíny jednání RMČ : 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 10.4., 24.4., 10.5., 22.5., 5.6.,
19.6.2018

-  termíny zasedání ZMČ: 26.2., 23.4., 25.6., 24.9.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1682/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/29/0119/17
ze dne 18.12.2017

Informace o volbě prezidenta republiky - (7.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o konání volby prezidenta České republiky

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1700/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/3/0098/17
ze dne 18.12.2017

Žádost o individuální dotaci pobočného spolku Tenisový klub Horní
Počernice, na podporu celoročních sportovních aktivit, provoz
tenisového areálu - energie a údržba a podpora výstavby drobných
součástí sportovního areálu - odrazová stěna, povrch minikurtu pro
nejmladší tenisty, rekonstrukce dvou tenisových hřišť - (2.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

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

2. schvaluje

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

3. ukládá

informovat pobočný spolek Tenisový klub Sokol Horní Počernice, se sídlem Otovická 2865/109,
Horní Počernice, Praha 9, IČO: 05645361, o usnesení ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka

4. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části Praha
20 s pobočným spolkem Tenisový klub Sokol Horní Počernice, se sídlem Otovická 2865/109,
Horní Počernice, Praha 9, IČO: 05645361, na podporu celoročních sportovních aktivit, provoz
tenisového areálu – energie a údržba a podpora výstavby drobných součástí sportovního areálu



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

– odrazová stěna, povrch minikurtu pro nejmladší tenisty, rekonstrukce dvou tenisových hřišť
v roce 2017 ve výši 40.000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 1, Zdržel se: 1 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1630/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/30/0120/17
ze dne 18.12.2017

Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20 - (7.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

dokument Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, 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/1597/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/31/0122/17
ze dne 18.12.2017

Informace o vstupu MČ Praha 20 do majetku TJ Sokol Horní Počernice
- (7.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o plnění úkolu uloženého ZMČ Praha 20 usnesením č. ZMC/22/5/0095/17 ze dne
18.9.2017 ve věci návrhu TJ Sokol Horní Počernice ke smírčímu řešení žaloby o zaplacení 870
707,- Kč

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Jiří Beneda, Člen rady
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1709/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/32/0123/17
ze dne 18.12.2017

Kontrola plnění úkolů uložených usnesením Zastupitelstva MČ Praha
20 - (7.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o plnění úkolů uložených usnesením ZMČ Praha 20

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1703/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/4/0099/17
ze dne 18.12.2017

Žádost ústavu Neposeda o individuální dotaci na projekt "HoPo -
provozní náklady sociální služby" - (2.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ústavu Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt "HoPo - provozní náklady sociální
služby" v roce 2017 ve výši 50.000,- Kč a doporučení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 ústavu 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 a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace

3. ukládá

informovat ústav Neposeda, z.ú., se sídlem Šimanovská 47, 198 00 Praha 9, IČ: 69793298,
o usnesení ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka



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

4. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části Praha
20 se spolkem 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

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1629/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/5/0100/17
ze dne 18.12.2017

Žádost ústavu Neposeda o individuální dotaci na projekt "Křižovatka -
provozní náklady sociální služby" - (2.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ústavu Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt "Křižovatka - provozní náklady
sociální služby" v roce 2017 ve výši 50.000,- Kč a doporučení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 ústavu  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 a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace

3. ukládá

informovat ústav Neposeda, z.ú., se sídlem Šimanovská 47, 198 00 Praha 9, IČ: 69793298,
o usnesení ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka



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

4. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části Praha
20 s ústavem 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

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 1, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1598/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/6/0101/17
ze dne 18.12.2017

Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na
projekt "Bethesda - domov pro seniory" - (2.06)

Zastupitelstvo 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 usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí 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 na nemateriálové náklady

3. ukládá

informovat Diakonii Církve bratrské, se sídlem Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3, IČ:
45250855, o usnesení ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka



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

4. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části Praha
20 s Diakonií Církve bratrské, se sídlem Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3, IČ: 45250855, na
projekt "Bethesda - domov pro seniory"

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1693/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/7/0102/17
ze dne 18.12.2017

Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na
projekt "Chráněné bydlení na Xaverově" - (2.07)

Zastupitelstvo 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 usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí 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
30.000,- Kč na nemateriálové náklady

3. ukládá

informovat Diakonii Církve bratrské, se sídlem Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3, IČ:
45250855, o usnesení ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka



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

4. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městské části Praha
20 s Diakonií Církve bratrské, se sídlem Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3, IČ: 45250855, na
projekt "Chráněné bydlení na Xaverově"

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 5 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1694/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/8/0103/17
ze dne 18.12.2017

Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Městské části
Praha 20, s účinností od 1.1.2018 - (2.08)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

s účinností od 1.1.2018 nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace:

Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700
Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250
Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823
Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408
Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900
Mateřská škola “U Rybníčku“, Praha 9 – Horní Počernice, Křovinovo nám.115
Dům dětí a mládeže, Praha – Horní Počernice, Ratibořická 1899
Kulturní centrum Horní Počernice
Místní veřejná knihovna, Praha 9 – Horní Počernice, Náchodská 754Chvalský zámek,
příspěvková organizace

2. ukládá

předat schválené zřizovací listiny příspěvkovým organizacím Městské části Praha 20

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.12.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1691/2017



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

23. zasedání

číslo ZMC/23/9/0125/17
ze dne 18.12.2017

Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu na pozemku parc. č.
4037/43 v k.ú. Horní Počernice - (2.09)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

nesouhlasné stanovisko Rady městské části Praha 20 k podnětu na změnu územního plánu
na pozemku parc. č. 4037/43 v k.ú. Horní Počernice, spočívající 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.

2. 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



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

3. ukládá

postoupit tento podnět na změnu územního plánu pořizovateli - MHMP, odboru územního
rozvoje

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 04.01.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 1, Zdržel se: 1 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/1696/2017


