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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

102. jednání datum konání:
19.12.2017

 
čís. RMC/102/1/1329/17 - RMC/102/9/1337/17

 
 
 
 
 



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

102. schůze

číslo RMC/102/1/1329/17
ze dne 19.12.2017

Odměna pro ředitelku příspěvkové organizace - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odměnu ředitelce Domu dětí a mládeže, Praha – Horní Počernice, Ratibořická 1899, dle
písemné neveřejné přílohy.

2. ukládá

informovat ředitelku Domu dětí a mládeže, Praha – Horní Počernice, Ratibořická 1899,
o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci udělené odměny a zajistit výplatu schválené
odměny prostřednictvím mzdového účetního příspěvkové organizace.

2.1 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/1720/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/10/1338/17
ze dne 19.12.2017

Výpůjčka části pozemku KN parc. č. 4225/4 o výměře cca 3000 m2 u
kompostárny v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření smlouvy o výpůjčce s XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXX
XXXXX XXXXXXX.

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXXX

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

Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/1719/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/11/1339/17
ze dne 19.12.2017

Přechod nájmu prostor určených k podnikání - provozovny č. 106 o
výměře 65,6 m2 v objektu bývalého Sklenářství v areálu Chvalského
zámku v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- přechod nájmu prostor určených k podnikání - provozovny č. 106 o výměře 65,6 m2 v
objektu bývalého Sklenářství v areálu Chvalského zámku ze smlouvy č. S/120/14/0024,  na
paní Terezu Jírovskou, Rožnovská 2390/32, 193 00 Praha 9 počínaje dnem 1. 1. 2018.

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ nájemci (paní Tereze Jirovské)

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/1713/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/12/1340/17
ze dne 19.12.2017

Pronájem pozemků parc. č. 4395/1, parc. č. 4396/6, parc. č. 4392/1,
parc. č. 4394/2, parc. č. 4394/3, parc. č. 61/1, parc. č. 61/2, parc. č.
4275/2, parc. č. 4275/11, parc. č. 4275/12 a části pozemku parc. č.
4394/1, části pozemku parc. č. 59/5, části pozemku parc. č. 4275/13,
části pozemku parc. č. 4383/1, části pozemku parc. č. 4384/4 a části
pozemku parc. č. 4384/5, vše v katastrálním území Horní Počernice,
obec Praha - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem pozemku parc. č. 4395/1 o výměře 3272 m2, pozemku parc. č. 4396/6 o výměře
404 m2, pozemku parc. č. 4392/1 o výměře 2077 m2, části pozemku parc. č. 4394/1 o výměře
cca 1294 m2, pozemku parc. č. 4394/2 o výměře 144 m2, pozemku parc. č. 4394/3 o výměře
186 m2, části pozemku parc. č. 59/5 o výměře cca 216 m2, pozemku parc. č. 61/1 o výměře
223 m2, pozemku parc. č. 61/2 o výměře 1065 m2, pozemku parc. č. 4275/2 o výměře 1774
m2, pozemku parc. č. 4275/11 o výměře 928 m2, pozemku parc. č. 4275/12 o výměře 329
m2, části pozemku parc. č. 4275/13 o výměře cca 77 m2, části pozemku parc. č. 4383/1 o
výměře cca 1554 m2, části pozemku parc. č. 4384/4 o výměře cca 1775 m2 a části pozemku
parc. č. 4384/5 o výměře cca 184 m2, vše v katastrálním území Horní Počernice, obec Praha
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Praha Horní Počernice, na dobu určitou od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2028 za nájemné ve výši 2,50 Kč/m2/rok, tj. 38.755,00 Kč/rok/předmět
pronájmu.- uzavření nájemní smlouvy se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu
Praha Horní Počernice, pobočný spolek.



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 nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu (organizaci Českého zahrádkářského
svazu Praha Horní Počernice).

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

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1726/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/14/1341/17
ze dne 19.12.2017

Ekonomické informace k datu 14.12.2017 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 14.12.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1722/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/15/1342/17
ze dne 19.12.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 92 - poskytnutí
účelové dotace z HMP na akci Využití kulturně komunitního centra HP -
(7.02)

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.  92 - poskytnutí účelové dotace z HMP na akci Využití kulturně
komunitního centra HP

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.  92 - poskytnutí účelové dotace
z HMP na akci Využití kulturně komunitního centra HP

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 05.02.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Michaela Šprýslová, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1725/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/16/1343/17
ze dne 19.12.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 93 - poskytnutí
účelové investiční dotace z HMP na akci Rek.víceúčel.hřišť Lhotská,
Ruprechtická, Cuřinka a Jeřická - (7.03)

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.  93 - poskytnutí účelové investiční dotace z HMP na akci
Rek.víceúčel.hřišť Lhotská, Ruprechtická, Cuřinka a Jeřická

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.  93 - poskytnutí účelové investiční
dotace z HMP na akci Rek.víceúčel.hřišť Lhotská, Ruprechtická, Cuřinka a Jeřická

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 05.02.2018
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/1717/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/17/1344/17
ze dne 19.12.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 94 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z HMP podíl z odvodů z VHP a JTHZ -
(7.04)

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.  94 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace z HMP podíl z
odvodů z VHP a JTHZ

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.  94 - poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z HMP podíl z odvodů z VHP a JTHZ

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 05.02.2018
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/1718/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/18/1345/17
ze dne 19.12.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 95 - navýšení
příjmů o posílení ze zdaňované činnosti do rozpočtu MČ - (7.05)

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.  95 - navýšení příjmů o posílení ze zdaňované činnosti do
rozpočtu MČ

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované
RMČ na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.  95 - navýšení příjmů o posílení
ze zdaňované činnosti do rozpočtu MČ

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 05.02.2018
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/1721/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/19/1346/17
ze dne 19.12.2017

Návrh na vyřazení majetku MČ a příspěvkových organizací zřizovaných
MČ Praha 20 + návrh na prodloužení doby použitelnosti (odpisování) -
(7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

-  vyřazení majetku - MČ Praha 20 (dle zápisu HIK 12.12.2017) ve výši 2.267.585,35 Kč

-   vyřazení majetku - Kulturní centrum Horní Počernice, Votuzská 379/11 (dle zápisu HIK
12.12.2017) ve výši 5.550,00 Kč

-   vyřazení majetku - FZŠ Chodovická 2250  (dle zápisu HIK 12.12.2017) ve výši 87.448,84 Kč

-   vyřazení majetku - Dům dětí a mládeže (dle zápisu HIK 12.12.2017) ve výši 43.963,00 Kč

-   vyřazení majetku - Chvalský zámek (dle zápisu HIK 12.12.2017) ve výši 9.092,00 Kč

-   vyřazení majetku - MŠ Chodovická (dle zápisu HIK 12.12.2017) ve výši 330.006,80 Kč

-   prodloužení doby odpisování u výpočetní techniky a softwaru o 1-3 roky, u traktoru o 2
roky, u altánu a odlučovačů ropných látek o 5 let a u studie obecní  dům o 2 roky.

2. ukládá

informovat odbory o schválení vyřazení majetku MČ Praha 20 a předání protokolů o likvidaci
majetku na EO

2.1 Zodpovídá: Petra Schubertová, Termín: 27.12.2017
Referent správy majetku

3. ukládá

informovat příspěvkové organizace o schválení vyřazení majetku

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 27.12.2017



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

4. ukládá

vyřadit majetek z evidence

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.12.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1716/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/2/1330/17
ze dne 19.12.2017

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.č. 4497/1, stavby "U
Tabulky, VGP park – IV.etapa" - Praha 20 Horní Počernice, se
společností Whitesoft s.r.o. - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku KN parc. číslo 4497/1 v k.ú.
Horní Počernice, obec Praha,  za účelem  zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního
komunikačního vedení v rozsahu  stavby " U Tabulky, VGP park – IV.etapa H. Počernice", se
společností  Whitesoft s.r.o.

 

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k podpisu smluvním stranám ( 4497/1)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2018

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/1704/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/20/1347/17
ze dne 19.12.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 96 - poskytnutí
dotace BikeRanch Team z.s.- startovné týmu A juniorský cyklistický
oddíl - (9.01)

Rada městské části Praha 20

související RMC/99/4/1260/17
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.  96 - poskytnutí dotace BikeRanch Team z.s.- startovné týmu
A juniorský cyklistický oddíl

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.  96 - poskytnutí dotace BikeRanch
Team z.s.- startovné týmu A juniorský cyklistický oddíl

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 05.02.2018
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/1728/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/21/1348/17
ze dne 19.12.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 97 - poskytnutí
dotace Tenisovému klubu Sokol HP – na podporu celoročních
sportovních aktivit, provoz areálu a podporu výstavby drobných
součástí - (9.02)

Rada městské části Praha 20

související RMC/98/16/1227/17
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.  97 - poskytnutí dotace Tenisovému klubu Sokol HP – na
podporu celoročních sportovních aktivit, provoz areálu a podporu výstavby drobných součástí

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.  97 - poskytnutí dotace Tenisovému
klubu Sokol HP – na podporu celoročních sportovních aktivit, provoz areálu a podporu výstavby
drobných součástí

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 05.02.2018
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/1729/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/22/1328/17
ze dne 19.12.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 98 - poskytnutí
dotace Diakonii Církve bratrské na projekt „Chráněné bydlení na
Xaverově“ - (9.03)

Rada městské části Praha 20

související RMC/100/9/1286/17
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.  98 - poskytnutí dotace Diakonii Církve bratrské na projekt
„Chráněné bydlení na Xaverově“

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.  98 - poskytnutí dotace Diakonii
Církve bratrské na projekt „Chráněné bydlení na Xaverově“

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 05.02.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1730/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/23/1349/17
ze dne 19.12.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 99 - poskytnutí
dotace Diakonii Církve bratrské na projekt „Bethesda – domov pro
seniory“ - (9.04)

Rada městské části Praha 20

související RMC/100/8/1285/17
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 99 - poskytnutí dotace Diakonii Církve bratrské na projekt
„Bethesda – domov pro seniory“

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.  99 - poskytnutí dotace Diakonii
Církve bratrské na projekt „Bethesda – domov pro seniory“

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 05.02.2018
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/1731/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/24/1350/17
ze dne 19.12.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 100 - poskytnutí
dotace spolku Neposeda z.ú. na projekt „Křižovatka – provozní náklady
sociální služby“ - (9.05)

Rada městské části Praha 20

související RMC/96/12/1177/17
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.100 - poskytnutí dotace spolku Neposeda z.ú. na projekt
„Křižovatka – provozní náklady sociální služby“

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.  100 - poskytnutí dotace spolku
Neposeda z.ú. na projekt „Křižovatka – provozní náklady sociální služby“

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 05.02.2018
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/1732/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/25/1351/17
ze dne 19.12.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 101 - poskytnutí
dotace spolku Neposeda, z.ú., na projekt „HoPo – provozní náklady
sociální služby“ - (9.06)

Rada městské části Praha 20

související RMC/96/11/1176/17
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.101 - poskytnutí dotace spolku Neposeda, z.ú., na projekt
„HoPo – provozní náklady sociální služby“

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.  101 - poskytnutí dotace spolku
Neposeda, z.ú., na projekt „HoPo – provozní náklady sociální služby“

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 05.02.2018
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/1733/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/26/1352/17
ze dne 19.12.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 102 - poskytnutí
dotace spolku Kickbox klub, z.s., na pronájem sportoviště a zajištění
trenéra - (9.07)

Rada městské části Praha 20

související RMC/98/3/1214/17
 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 102 - poskytnutí dotace spolku Kickbox klub, z.s., na pronájem
sportoviště a zajištění trenéra

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.  102 - poskytnutí dotace spolku
Kickbox klub, z.s., na pronájem sportoviště a zajištění trenéra

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 05.02.2018
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/1734/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/27/1353/17
ze dne 19.12.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na
základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 103 - účelová
neinvestiční dotace ze SR z MPSV na podporu poskytování sociálních
služeb na území hl. m. Prahy - (9.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č.
usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 103 - účelová neinvestiční dotace ze SR z MPSV na podporu
poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění
č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č.  103 - účelová neinvestiční dotace ze SR z MPSV na podporu
poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 05.02.2018
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/1735/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/28/1354/17
ze dne 19.12.2017

Záměr pronájmu 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. -
(9.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu 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. 1. 2018 do 31. 12. 2019, za nájemné ve výši 1.000,- Kč/měsíc, tj. 12.000,-  Kč/
rok/předmět pronájmu, za účelem  provozu  rodinného centra, na úřední desce MČ Praha 20

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu 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. 1. 2018 do 31. 12. 2019, za nájemné ve výši 1.000,- Kč/měsíc, tj. 12.000,-  Kč/rok/
předmět pronájmu, za účelem  provozu  rodinného centra, na úřední desce MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 21.12.2017

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/1736/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/29/1355/17
ze dne 19.12.2017

Darovací smlouva - Výbor pro partnerství - Karel Cudlín - (9.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy č. S/14/2017/0001  o poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč na reprezentaci
Městské části Praha 20 Doc. Mgr. Karlem Cudlínem - v partnerském městě Brunsbüttel,
Německo -  výstava černobílých dokumentárních snímků Unterwegs in den Osten v galerii
Elbeforum, pořádaná v roce 2017

2. ukládá

tajemnici VPP zajistit uzavření smlouvy č. S/14/2017/0001  o poskytnutí daru na reprezentaci
Městské části Praha 20 Doc. Mgr. Karlem Cudlínem - v partnerském městě Brunsbüttel,
Německo -  výstava černobílých dokumentárních snímků Unterwegs in den Osten v galerii
Elbeforum, pořádaná v roce 2017.

2.1 Zodpovídá: Ing. Alexandra Janáčková, Termín: 21.12.2017
Vedoucí OZOSA

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1737/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/3/1331/17
ze dne 19.12.2017

Uzavření Smlouvy nájemní a Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k
pozemku p.č. 3778/1 v k.ú. Horní Počernice - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy nájemní a Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti  k pozemku KN parc.č.
3778/1 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování součásti
telekomunikační sítě, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

 

2. ukládá

OHSaI předložit Nájemní smlouvu a Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu (CTI -
Slatiňanská)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2018

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/1705/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/30/1356/17
ze dne 19.12.2017

Schválení dodatku ke smlouvě fitness parku S/60/2017/0035. - (9.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě S/60/2017/0035 na vybudování fitness parku "Horní Počernice"

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1739/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/4/1332/17
ze dne 19.12.2017

Smlouva budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc.č. 4100/1,
ul. Bořetická v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, se společností
PREdistribuce, a.s. - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti  k pozemku KN parc.č. 4100/1 v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha,  za účelem umístění  a  provozování součásti distribuční soustavy –
kabelového vedení, se společností PREdistribuce, a.s.

 

2. ukládá

předložit  Smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene k podpisu. (PRE dis. – 4100/1 )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2018

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/1714/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/5/1333/17
ze dne 19.12.2017

Obytný soubor BERANKA II – podzemní kontejnery pro tříděný odpad -
(2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

     - s umístěním stavby „ Obytný soubor BERANKA II – podzemní kontejnery pro tříděný
odpad „ v rozsahu projektové dokumentace pro územní souhlas zpracované spol. EBM – Expert
Bulding Management s.r.o. ze srpna 2017

 

2. ukládá

sdělit stanovisko RMČ spol. Blooman Development s.r.o.  (podzemní kontejnery pro tříděný
odpad )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2018

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/1715/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/6/1334/17
ze dne 19.12.2017

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení ke stavbě
"Instalace nabíjecí stanice a reklamního panelu", včetně stavebních
úprav v ulici Obchodní, na pozemku parc. č. 1330/1 a 1341/2 v k. ú.
Horní Počernice. - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s umístěním stavby "Instalace nabíjecí stanice a reklamního panelu, ul. Obchodní Praha 20" v
rozsahu dokumentace k územnímu řízení, zpracované firmou KORMAK Praha a.s. z října 2017

 

2. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2018

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/1707/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/7/1335/17
ze dne 19.12.2017

Žádost ředitele Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250, o souhlas s objednávkou tunelového mycího stroje
CT 160ABT na základě poptávkového řízení a s jejím následným
financováním formou investiční účelové dotace v roce 2018. - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o souhlas
s objednávkou  tunelového mycího stroje CT 160ABT do školní jídelny základní školy z důvodu
havarijního stavu současné myčky a s následným financováním a s realizací akce v roce 2018.

2. schvaluje

výběr dodavatele tunelového mycího stroje do školní jídelny ve Fakultní základní škole, Praha
9 – Horní Počernice, Chodovická 2250, a to formou poptávkového řízení přímým oslovením
minimálně tří dodavatelů.

3. schvaluje

účelovou investiční dotaci pro rok 2018 pro Fakultní základní školu, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250, za účelem pořízení tunelového mycího stroje CT 160ABT pro školní jídelnu
základní školy v celkové výši 471.629,- Kč vč. DPH, od vybrané společnosti Aligastro CZ s.r.o.,
se sídlem Vondroušova 1190/41, 163 00 Praha 6,  IČ: 28867670.

4. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s formou výběru dodavatele a současně ve



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

věci schválení účelové investiční dotace roku 2018 pro pořízení tunelového mycího stroje do
školní jídelny.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 29.12.2017

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/1723/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/8/1336/17
ze dne 19.12.2017

Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru pro
Fakultní základní školu, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 -
(2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o souhlas
s přijetím účelově určeného peněžního daru v celkové výši 3.213,- Kč.

2. schvaluje

přijetí účelově určeného peněžního daru v celkové výši 3.213,- Kč Fakultní základní škole,
Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, na úhradu stravného ve školní jídelně ve školním
roce 2017/2018, na období od 1.1.2018 do 30.6.2018 pro jednoho žáka ze sociálně slabé
rodiny, kdy dárcem je Women for Women,o.p.s., se sídlem, Vlastislavova 152/4, Nusle, 140
00 Praha 4, IČ: 24231509.

3. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci udělení souhlasu s přijetím účelově určeného peněžního
daru.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 29.12.2017

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1727/2017



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

102. schůze

číslo RMC/102/9/1337/17
ze dne 19.12.2017

Vyjádření k územnímu souhlasu stavby: "Reklamní zařízení – Horní
Počernice, ul. Náchodská p. č. 1604" - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním Reklamního zařízení – Horní Počernice, ul. Náchodská p. č. 1604

dle předloženého grafického návrhu

 

2. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1711/2017


