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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

105. jednání datum konání:
23.01.2018

 
čís. RMC/105/1/1401/18 - RMC/105/9/1384/18

 
 
 
 
 



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

105. schůze

číslo RMC/105/1/1401/18
ze dne 23.01.2018

Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Praha - pól růstu ČR na
rekonstrukci prostor v objektu Mezilesí 2058 pro RC MUM z.s. - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Praha - pól růstu ČR na rekonstrukci prostor
v objektu Mezilesí 2058 pro RC MUM z.s.

2. ukládá

zajistit vypracování a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Praha - pól růstu ČR na
rekonstrukci prostor v objektu Mezilesí 2058 pro RC MUM z.s. prostřednictvím firmy Instrategy
Consulting, s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.03.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1765/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/10/1396/18
ze dne 23.01.2018

Vyjádření ke studii záměru stavby “Studie – RD Horní Počernice p.č.
4232/33" - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

s předloženým investičním záměrem " Studie RD Horní Počernice p.č. 4232/33", v rozsahu
studie  vypracované Dr. Ing. P. Jůnem a M. Laštovičkovou, z důvodu nekoncepčního
návrhu komunikačního napojení, které nezohledňuje situaci širších vztahů v řešeném území
v návaznosti na platný ÚP.

2. požaduje

• doplnit situaci širších vztahů a zohlednit návaznosti podle ÚPn
• vyjádření vlastníka zatím nezastavěného severního pozemku v dané funkční ploše, a to

tedy z  hlediska vyčerpání obytné funkce v rámci plochy SV-B- tedy, že záměrem žadatele
by došlo k dosažení hranici 60% využití dané funkční plochy funkcí bydlení a tudíž tento
vlastník by měl ve smyslu polyfunkčnosti území SV realizovat svůj záměr s jinou funkcí,
než funkce bydlení

• vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Studie 2 RD)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.02.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1783/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/11/1397/18
ze dne 23.01.2018

Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a
stavební povolení ke stavbě "Stavební úpravy prodejny s nástavbou a
přístavbou na p.č. 2304/3 a 2304/5 Horní Počernice" - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

s umístěním  stavby "Stavební úpravy prodejny s nástavbou a přístavbou na p.č. 2304/3
a 2304/5 Horní Počernice", dle předložené projektové dokumentace, vypracované Ing. J.
Lacinou, Praha 9, z důvodů

- chybějící situace širších vztahů navrhované stavby ve vazbě na sousední objekty
( vizualizace, zákres do fotografie ), kdy navržený objekt půdorysně a výškově neodpovídá
okolní zástavbě a umístění na nároží uličního prostoru

-  nesouladu navrhovaného řešení dopravy v klidu  s Pražskými stavebními předpisy

2. požaduje

• doplnění širších vztahů a návaznost na sousední objekty
• řešení parkování
• vizualizaci s ohledem na nárožní pozici



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

sdělit stanovisko žadateli

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.02.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1784/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/12/1385/18
ze dne 23.01.2018

Napojení objektu knihovny, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754,
na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s napojením objektu knihovny, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754, na poplachový
monitorovací systém hl. m. Prahy

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2018

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/1786/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/13/1386/18
ze dne 23.01.2018

Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet" - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s vyvěšením vlajky Tibetu na budově ÚMČ Praha 20 dne 10. března 2018

2. ukládá

zajistit vyvěšení vlajky Tibetu na budovu ÚMČ dne 10.3.2018

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 09.03.2018

3. ukládá

sdělit stanovisko rady žadateli Spolku LUNGTA ("Vlajka pro Tibet")

3.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 31.01.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1787/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/14/1387/18
ze dne 23.01.2018

Návrh na jmenování nového člena komise pro projekt Zdravá MČ a
MA21 - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh na jmenování nového člena Komise pro projekt Zdravá MČ a MA21

2. jmenuje

Jiřího Stibora členem  Komise pro projekt Zdravá MČ a MA21, s účinností od 23.1.2018

3. ukládá

informovat Jiřího Stibora o jeho jmenování členem Komise pro projekt Zdravá MČ a MA21,
ke dni 23.1.2018

3.1 Zodpovídá: Lenka Tomsová, Ing., Termín: 30.01.2018
Koordinační, programový a projektový pracovník

4. ukládá

aktualizovat členy Komise pro projekt Zdravá MČ a MA21 na webu MČ Praha 20

4.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 30.01.2018

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/1770/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/15/1388/18
ze dne 23.01.2018

Změna názvu areálu přírodního divadla - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh Divadelního sdružení Horní Počernice, podpořený ředitelkou Kulturního centra Horní
Počernice, na změnu názvu areálu přírodního divadla "Divadlo v přírodě" na "Přírodní divadlo
Dády Stoklasy"

2. schvaluje

změnu názvu areálu přírodního divadla na "Přírodní divadlo Dády Stoklasy", s účinností od
20. 4. 2018

3. ukládá

informovat ředitelku Kulturního centra Horní Počernice o schválení názvu "Přírodní divadlo
Dády Stoklasy" v areálu přírodního divadla, s účinností od 20. 4. 2018

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 20.04.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Bc. Hana Čížková, Člen rady
bod jednání: BJ/1768/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/16/1389/18
ze dne 23.01.2018

Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu při ul. Božanovská
na části pozemků parc. č. 4398/2, 4398/4 a 4398/6 v k.ú. Horní
Počernice - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

s podnětem na změnu územního plánu na části pozemků parc. č. 4398/2, 4398/4 a 4398/6
v k.ú. Horní Počernice, spočívajícím ve změně nezastavitelného území ZMK - zeleň městská a
krajinná, chráněného celoměstským systémem zeleně, na zastavitelné území o celkové ploše
cca 896 m² za účelem výstavby rodinného domu, a to z následujících důvodů:

• 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“;

• změna územního plánu nekoresponduje s požadavky k pracovnímu návrhu Metropolitního
plánu schválenými ZMČ Praha 20 dne 26.6.2017 pod číslem usnesení ZMC/21/7/0082/17,
konkrétně s požadavkem č. 1 – Zachování zahrádkářské osady Božanovská, tedy
prakticky se zachováním stávajícího charakteru území,

• případné samostatné pořizování tohoto typu změny, (kterou nelze označit jako obecně
prospěšnou), může nedůvodně komplikovat projednávání Metropolitního plánu, který s
navrhovaným využitím neuvažuje.



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 části pozemků parc. č. 4398/2, 4398/4 a 4398/6
v k.ú. Horní Počernice spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské části Praha 20

2.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 26.02.2018
Člen rady

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1774/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/17/1390/18
ze dne 23.01.2018

Výsledek výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel/
ředitelka příspěvkové organizace Chvalský zámek - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení ze dne 9. 1. 2018 a celkové vyhodnocení uchazečů o
pracovní pozici ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Chvalský zámek,

2. jmenuje

paní Růženu Beránkovou, DiS., na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace
Chvalský zámek, se sídlem Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9, s účinností od 1. 2. 2018,
s pracovním poměrem na dobu neurčitou a zkušební dobou 6 měsíců

3. ukládá

informovat paní Růženu Beránkovou, DiS., o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky
příspěvkové organizace Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9, s účinností
od 1. 2. 2018

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.01.2018

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/1767/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/18/1391/18
ze dne 23.01.2018

Žádost o odkoupení služebního mobilního telefonu - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Chvalského zámku, příspěvková organizace, o odkoupení služebního
mobilního telefonu iPhone 6 32 G

2. schvaluje

odprodej služebního mobilního telefonu iPhone 6 32 G za zůstatkovou hodnotu 6.000,- Kč Mgr.
Alexandře Kohoutové, ředitelce Chvalského zámku, příspěvková organizace

3. stanovuje

, že výnos za odprodej služebního mobilního telefonu iPhone 6 32 G zůstává příjmem
příspěvkové organizace Chvalský zámek

4. ukládá

informovat žadatelku, Mgr. Alexandru Kohoutovou, o usnesení RMČ ve věci její žádosti o
odkoupení služebního mobilního telefonu

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.01.2018



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

5. ukládá

informovat účetního příspěvkové organizace o příjmu příspěvkové organizace Chvalský zámek
ve výši 6.000,- Kč

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.01.2018

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/1791/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/19/1392/18
ze dne 23.01.2018

Záměr pronájmu části střechy bytového domu Mezilesí č. p. 2060 o
výměře cca 12 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části střechy bytového domu Mezilesí č. p. 2060 o výměře
cca 12 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2023 za cenu 295 026,- Kč/rok/předmět pronájmu
+ DPH za účelem umístění a provozování základnové stanice veřejné komunikační sítě, na
úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části střechy bytového domu Mezilesí č.p. 2060 o výměře cca 12
m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2023 za cenu 295 026,- Kč/rok/předmět pronájmu
+ DPH za účelem umístění a provozování základnové stanice veřejné komunikační sítě, na
úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.01.2018

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/1773/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/2/1378/18
ze dne 23.01.2018

Rezervační garanční smlouva na dodávky náhradního plnění v roce
2018 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření rezervační garanční smlouvy na dodávky náhradního plnění v roce 2018 se
společností LUTO Invest, s.r.o., U továren 999/31, 102 00, Praha 10, Hostivař, IČ 28457978

2. ukládá

zajistit uzavření rezervační garanční smlouvy na dodávky náhradního plnění v roce 2018 se
společností LUTO Invest, s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1756/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/22/1398/18
ze dne 23.01.2018

Ekonomické informace k datu 18.01.2018 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 18.01.2018

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1790/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/23/1394/18
ze dne 23.01.2018

Informace o možnosti vyhlásit konkurzní řízení dle zákona č.
472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o možnosti zřizovatele vyhlásit konkurz na pracovní místo ředitele Fakultní základní
školy, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250, dle § 166 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a
to v období od 1. 2. 2018 do 1. 4. 2018

2. konstatuje, že

nevyhlásí konkurz na pracovní místo ředitele Fakultní základní školy, Chodovická 2250, Praha
9 - Horní Počernice

3. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250,
že zřizovatel nevyužije ustanovení § 166 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v období
od 1. 2. 2018 do 1. 4. 2018 nevyhlásí konkurz na pracovní místo ředitele, čímž počíná



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

dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období jeho
pracovního místa ředitele

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.02.2018

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. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1772/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/24/1399/18
ze dne 23.01.2018

Informace o Ročním plánu kontrolní činnosti na rok 2018 - (8.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Roční plán kontrolní činnosti na rok 2018

2. ukládá

Provést interní audity, veřejnosprávní kontroly a další činnosti v souladu s Ročním plánem
kontrolní činnosti na rok 2018

2.1 Zodpovídá: Eva Charvátová, Termín: 31.12.2018
Interní audit a finanční kontrola

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Eva Charvátová, Interní audit a finanční kontrola
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1778/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/25/1400/18
ze dne 23.01.2018

Informace o výsledku kontroly přenesené působnosti na odborech ÚMČ
v druhém pololetí 2017 - (8.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou informaci o výsledku kontroly přenesené působnosti na odboru výstavby a
územního rozvoje, provedené dne 10. 10. 2017

2. bere na vědomí

Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha 20, uskutečněné ve dnech
2. 10. 2017 až 20. 10. 2017

3. bere na vědomí

předloženou informaci o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného, provedené dne 9. 11. 2017, včetně dodatku
ke zprávě o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného, ze dne 4. 1. 2018

4. bere na vědomí

předloženou informaci o výsledku kontroly plnění povinností plátce pojistného na veřejné
zdravotní pojištění OZP, provedenou dne 13. 11. 2017

5. bere na vědomí

předloženou informaci o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku právní
ochrany dětí, na úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, na
úseku veřejného opatrovnictví a na úseku poskytování informací k uvedeným agendám dle
zákona o svobodném přístupu k informacím podle ustanovení § 81 odst. 3 písm. b) zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, provedenou ve dnech
22. 11. - 23. 11. 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. bere na vědomí

předloženou informaci o výsledku kontroly přenesené působnosti na odboru živnostenském a
občanskosprávním na úseku matrik a státního občanství, provedené ve dnech 14. 11. a 16.
11. 2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1779/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/26/1402/18
ze dne 23.01.2018

Majetkoprávní vypořádání v areálu sběrného dvora MČ Praha 20 -
(8.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh na majetkoprávní vypořádání v areálu sběrného dvora MČ Praha 20

2. ukládá

zahájit jednání s vlastníkem nemovitostí v rozsahu předloženého návrhu, za účelem
majetkoprávního vypořádání v areálu sběrného dvora MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.02.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1792/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/27/1393/18
ze dne 23.01.2018

Souhlas se zastavením exekuce - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

výzvu Exekutorského úřadu Praha 2, se sídlem Kateřinská 13, 120 00 Praha 2, o sdělení, zda
Městská část Praha 20, jako oprávněný, souhlasí se zastavením exekuce proti povinnému:
XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX

2. schvaluje

zastavení exekuce proti povinnému: XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXX
XXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX, pro 11000 Kč s příslušenstvím

3. ukládá

informovat Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Kateřinská 13, 120 00 Praha 2, o usnesení
RMČ ve věci souhlasu se zastavením exekuce proti povinnému: XXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX XX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX, pro 11000 Kč s
příslušenstvím

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 23.01.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1793/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/28/1403/18
ze dne 23.01.2018

Aktualizace směrnice Podpisový řád - (9.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

aktualizovanou směrnici Podpisový řád, s účinností 1. 2. 2018

2. ukládá

zajistit seznámení zaměstnanců s aktualizovanou směrnicí Podpisový řád

2.1 Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská, Termín: 01.02.2018
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1788/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/29/1404/18
ze dne 23.01.2018

Výzva k rezignaci členky zastupitelstva - (Ústní návrh)

Rada městské části Praha 20

 

1. vyzývá

paní Moniku Hruškovou k rezignaci na mandát zastupitele z důvodu nečinnosti

2. ukládá

předložit výzvu k rezignaci na nejbližším zasedání ZMČ Praha 20

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: Andrea Jandová, Asistentka
bod jednání: BJ/1795/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/3/1379/18
ze dne 23.01.2018

Uzavření smlouvy o dílo na provádění topenářských a instalatérských
údržbářských prací - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na provádění topenářských a instalatérských údržbářských prací
na dobu určitou do 31.12.2018 v předpokládaném rozsahu prací do 400 000 Kč bez DPH
s hodinovou sazbou 270 Kč bez DPH s Mladenem Kolarem, Kopřivnická 615, Praha 9,
IČ 49637941

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na provádění topenářských a instalatérských údržbářských
prací se společností Mladenem Kolarem

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1766/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/4/1380/18
ze dne 23.01.2018

Uzavření smlouvy o dílo na provádění elektrikářských údržbářských
prací - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na provádění elektrikářských údržbářských prací včetně zajištění revizí
a přihlášek k odběru elektrické energie na dobu určitou do 31. 12. 2018 v předpokládaném
rozsahu prací do 400 000 Kč bez DPH s hodinovou sazbou 275 Kč bez DPH s Pavlem Rybkou,
Jíchova 857/2, Praha 9, IČ 15904407

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na provádění elektrikářských údržbářských prací s Pavlem
Rybkou

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1769/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/5/1381/18
ze dne 23.01.2018

Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc.č. 4363/4,
3725/2 a 1330/1 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, se společností
PREdistribuce, a.s. - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti,vedení inženýrské sítě, k pozemku KN parc.č.
4363/4 ul. Bratranců Veverkových v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem umístění
a provozování součásti distribuční soustavy – kabelového vedení NN, se společností PRE
distribuce, a.s.

- uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti,vedení inženýrské sítě, k pozemku KN parc.č. 3725/2
ul. Na Svěcence v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování součásti
distribuční soustavy – kabelového vedení NN, se společností PRE distribuce, a.s.

- uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti,vedení inženýrské sítě, k pozemku KN parc.č. 1330/1
ul. Obchodní v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování součásti
distribuční soustavy – kabelového vedení NN, se společností PRE distribuce, a.s.



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 zřízení věcného břemene k podpisu. (PRE dis. 4363/4, 3725/2 a 1330/1 )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.02.2018

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/1777/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/6/1382/18
ze dne 23.01.2018

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení ke stavbě
"Přípojka plynu k RD, na p.č. 3942, k.ú. Horní Počernice" - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním a provedením stavby přípojky plynu v ulici Plkovská, na pozemku parc.č. 3942
v k.ú. Horní Počernice,  v rámci stavby "Přípojka plynu k rodinnému domu na p.č. 325, k.ú.
Horní Počernice", dle předložené projektové dokumentace pro územní řízení, vypracované Ing.
J. Janouškem, Praha 9  z listopadu 2016

2. podmiňuje

doložením záruky na konstrukci vozovky v ul. Plkovská dodavatelem stavby rekonstrukce
komunikace

3. schvaluje

- pronájem části pozemku parc.č. 3942 o výměře 18 m2 XXXXXXXX XXXXXXXXXXX na dobu
určitou max. 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

4. ukládá

- sdělit stanovisko Rady MČ žadateli



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

- předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.02.2018

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/1776/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/7/1395/18
ze dne 23.01.2018

Stanovisko k umístění stavby "Biologický rybník Praha - Horní
Počernice" - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby  -  "Biologický rybník - oprava hráze a objektů, Praha - Horní Počernice"
v rozsahu dokumentace vypracované společností RECPROJEKT s.r.o., Pardubice,  z listopadu
2016

2. podmiňuje

- ochranu povrchu cyklostezky v rozsahu vedení trasy staveništní dopravy položením silničních
panelů

- protokolárním předáním části stavby cyklostezky dotčené staveništní dopravou mezi MČ
Praha 20 a zhotovitelem díla, před zahájením stavebních prací

3. požaduje

ukončení staveništní dopravy do 31.5.2018 a uvedení cyklostezky do původního stavu

4. ukládá

sdělit stanovisko žadateli Sinpps s.r.o., Praha 4

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.02.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1780/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/8/1383/18
ze dne 23.01.2018

Stanovisko k záměru "Koncept EVVO – přírodní zahrada" v areálu
Mateřské školy a Základní školy, Bártlova 83. - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním konceptu polytechnické a environmentální výchovy  „EVVO – přírodní zahrada„ na
části pozemku KN parc. č. 191 k.ú. Horní Počernice, obec Praha v rozsahu žádosti Mateřské
školy a Základní školy, Praha 9, Bártlova 83 ze dne 17.1. 2018.

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli MŠ a ZŠ Bártlova 83, Praha 9 („EVVO – přírodní zahrada„)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.02.2018

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/1789/2018



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

105. schůze

číslo RMC/105/9/1384/18
ze dne 23.01.2018

Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí
a stavební povolení ke stavbě "Novostavba haly EKIS s.r.o. Horní
Počernice" - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby "Novostavba haly EKIS s.r.o., k.ú. Horní Počernice", v rozsahu předložené
projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení , vypracované
EKIS, Praha 9  z října 2017.

2. schvaluje

- pronájem částí pozemku parc. č. 59/5 a 59/6 o výměře 64 m2 společnosti  EKIS s.r.o., na
dobu určitou nepřesahující 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy se společností EKIS s.r.o.

3. ukládá

- sdělit stanovisko žadateli spol. EKIS s.r.o.

- předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.02.2018

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/1782/2018


