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čís. RMC/109/1/1438/18 - RMC/109/6/1442/18

 
 
 
 
 



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

109. schůze

číslo RMC/109/1/1438/18
ze dne 20.02.2018

Návrh dopisu ve věci odkupu areálu SC Xaverov - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zaslání dopisu na vedení SK Slavia Praha

2. ukládá

zaslat dopis na vedení SK Slavia Praha

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 06.03.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1859/2018



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

109. schůze

číslo RMC/109/2/1443/18
ze dne 20.02.2018

Souhlas s umístěním stavby kanalizační přípojky ke stavbě "Výstavba
RD ul. Tlustého p.č. 194, 195, k.ú. Horní Počernice" - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním  stavby kanalizační přípojky v ulici Tlustého, na pozemku parc.č. 3944 v k.ú.
Horní Počernice, obec Praha  v rámci stavby "Výstavba RD na p.č. 194 a 195, k.ú. Horní
Počernice", dle předložené projektové dokumentace pro územní řízení, vypracované Ing. M.
Hájkem, Ondřejov,  z května 2016, za podmínky poskytnutí 1m pásu pozemku vlastníka pro
rozšíření uličního prostoru.

2. ukládá

jednat s ostatními vlastníky pozemků ve věci rozšíření uličního prostoru

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.04.2018

3. schvaluje

pronájem části pozemku parc.č. 3944 o výměře 4 m2 XXXX XX XXXXXXXX, na dobu neurčitou
max. 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s XXXX XX XXXXXXXXX

  

4. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (Tlustého)



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: 28.02.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1851/2018



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

109. schůze

číslo RMC/109/3/1439/18
ze dne 20.02.2018

Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly na Odboru místního
hospodářství na provozování sběrného dvora Chvalkovická - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly na Odboru místního hospodářství na
provozování sběrného dvora Chvalkovická

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/1837/2018



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

109. schůze

číslo RMC/109/4/1440/18
ze dne 20.02.2018

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1204/33 o výměře cca 35
m2 a části pozemku KN parc. č. 3886 o výměře cca 4 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku KN parc. č. 1204/33  o výměře cca 35 m2

a části pozemku KN parc. č. 3886 o výměře cca 4 m2  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na
dobu určitou od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018,  společnosti      TRANS EXIM, spol. s r. o.,  za účelem
provozování venkovní zahrádky přináležející k pohostinskému zařízení "Pivnice Na Kopečku"

za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 3.315 Kč/předmět pronájmu/měsíc, na úřední desce
MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1204/33  o výměře cca 35 m2 a

části pozemku KN parc. č. 3886 o výměře cca 4 m2  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na
dobu určitou od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018 společnosti TRANS EXIM, spol. s r. o. za účelem
provozování venkovní zahrádky přináležející k pohostinskému zařízení "Pivnice Na Kopečku"

za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 3.315 Kč/předmět pronájmu/měsíc, na úřední desce
MČ Praha 20.



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

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.02.2018

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/1843/2018



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

109. schůze

číslo RMC/109/5/1441/18
ze dne 20.02.2018

Pronájem části střechy bytového domu Mezilesí č. p. 2060 o výměře
cca 12 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem 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.

- uzavření nájemní smlouvy se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu (Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2018

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/1848/2018



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

109. schůze

číslo RMC/109/6/1442/18
ze dne 20.02.2018

Užívání pozemku KN parc. č. 4468/11 a pozemku KN parc. č.
4468/12 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha pod komunikací v ulici
Hartenberská - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- požadavek podílových spoluvlastníků pozemků KN parc. č. 4468/11 a KN parc. č. 4468/12
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na náhradu za užívání těchto pozemků.

2. ukládá

- předat požadavek podílových spoluvlastníků pozemků KN parc. č. 4468/11 a KN parc. č.
4468/12 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na náhradu za užívání těchto pozemků advokátní
kanceláři Belha, Vacíř & spol., s.r.o. (JURREX) za účelem zpracování právního stanoviska
k požadavku.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.02.2018

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/1853/2018


