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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

110. jednání datum konání:
06.03.2018

 
čís. RMC/110/1/1445/18 - RMC/110/9/1452/18

 
 
 
 
 



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

110. schůze

číslo RMC/110/1/1445/18
ze dne 06.03.2018

Vyjádření souhlasu se stavbou a s odnětím ze ZPF "D11 - MÚK
Beranka", vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni územního
řízení – částečná revokace usnesení RMC/89/13/0947/17 ze dne 6. 6.
2017 - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. revokuje

částečně usnesení RMC/89/13/0947/17 ze dne 6. 6. 2017 a to tak, že usnesení nově zní

2. souhlasí

se vstupem na části pozemku v k.ú. Horní Počernice po dobu výstavby MÚK, s odnětím části
pozemků ze ZPF a kácením náletových dřevin rostoucích mimo les

s umístěním a provedením stavby „ D11 – MÚK Beranka „ v k.ú. Horní Počernice, dle předložené
projektové dokumentace vypracované f. Apis s.r.o. Praha 4 z října 2016

3. požaduje

koordinovat s přípravou a realizací přípojných komunikací

v situaci širších vztahů zakreslit související dopravní stavby ( včetně samostatné cyklostezky
západně od ČSPHM ) nejen schematicky



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

sdělit stanovisko žadateli ( DÚR MUK Beranka )

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.03.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/1887/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/10/1453/18
ze dne 06.03.2018

Jmenování předsedkyně Redakční rady HPZ - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. jmenuje

Mgr. Petru Prokůpkovou předsedkyní Redakční rady HPZ s účinností od 7. 3. 2018

2. ukládá

informovat Mgr. Petru Prokůpkovou o jejím jmenování předsedkyní Redakční rady HPZ ke dni
7. 3. 2018

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 07.03.2018

3. ukládá

provést změnu ve složení členů Redakční rady HPZ na webových stránkách městské části

3.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 07.03.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1891/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/11/1454/18
ze dne 06.03.2018

Schválení koprodukční smlouvy na filmový dokument "Dáda Stoklasa"
- (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

záměr Světlany Lazarové, vytvořit časosběrný dokument o dění spojené s významným
počernickým občanem, režisérem a hercem místního divadelního souboru, iniciátorem vzniku
přírodního divadla a zakladatelem nejstaršího ochotnického festivalu konaného pod širým
nebem v ČR.

2. schvaluje

koprodukční smlouvu na filmový dokument Světlany Lazarové "Dáda Stoklasa"

3. ukládá

zajistit uzavření koprodukční smlouvy na filmový dokument Světlany Lazarové "Dáda
Stoklasa"

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 20.03.2018



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

uhradit finanční podíl dle koprodukční smlouvy č. S/30/2018/0014

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.03.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1868/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/12/1455/18
ze dne 06.03.2018

Provoz mateřských škol v období letních a vánočních prázdnin v roce
2018. - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

omezení provozu mateřských škol v červenci 2018 tak, že provoz zajistí v období:

  2.7.2018 - 20.7.2018 - Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900
23.7.2018 - 27.7.2018 - Mateřská škola „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo
nám. 115

30.7.2018 - 31.7.2018 - všechny mateřské školy budou uzavřeny.

2. schvaluje

přerušení provozu v srpnu 2018 ve všech mateřských školách zřizovaných městskou částí z
důvodu naplánovaných oprav, rekonstrukcí a údržby.

3. schvaluje

přerušení provozu mateřských škol v prosinci 2018 v období vánočních prázdnin.

4. ukládá

seznámit s usnesením Rady m.č. Praha 20 ve věci prázdninového provozu ředitelky všech
mateřských škol, zřizovaných městskou částí.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 19.03.2018



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

seznámit s usnesením Rady m.č. Praha 20 ve věci prázdninového provozu HSHMP.

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 19.03.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/1877/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/13/1456/18
ze dne 06.03.2018

Návrh na přidělení bytu v DPS Třebešovská 17 - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové ve věci přidělení bytu v DPS

2. schvaluje

přidělení bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou Třebešovská 17, paní XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXX, na dobu určitou 1 rok s možností dalšího prodloužení

3. ukládá

oznámit paní XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX, rozhodnutí RMČ ve věci přidělení bytu č. 13 v DPS
Třebešovská 17

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.03.2018



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 s paní XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX, smlouvu na pronájem bytu č. 13 v DPS, Třebešovská
17, na dobu určitou 1 rok, t.j. od 9. 3. 2018 do 8. 3. 2019, s možností dalšího prodloužení

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 09.03.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/1876/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/14/1457/18
ze dne 06.03.2018

Žádost o schválení zvláštního užívání komunikace Náchodská při akci
"Motorkářská mše v Praze na Proseku v kostele sv. Václava" dne 28. 4.
2018 - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o schválení zvláštního užívání komunikace Náchodská při akci "Motorkářská mše v
Praze na Proseku v kostele sv. Václava" dne 28. 4. 2018

2. souhlasí

s průjezdem motocyklů na akci po Náchodské směrem na Nehvizdy (do cílové stanice Kersko)
mezi 12 - 13 hodinou dne 28. 4. 2018

3. požaduje

aby si organizátor zajistil součinnost s Městskou policií na usměrnění silničního provozu

4. ukládá

vedoucí OŽPD předat toto usnesení odboru dopravních agend MHMP

4.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 12.03.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1881/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/15/1458/18
ze dne 06.03.2018

Žádost o schválení zvláštního užívání komunikace při 20. ročníku
zahájení motocyklové sezóny - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o schválení zvláštního užívání komunikace při 20. ročníku zahájení motocyklové sezóny
dne 31. 3. 2018 od 11 do 13 hodin

2. souhlasí

souhlasí s průjezdem motocyklistů po Náchodské ulici směrem na Nehvizdy

3. požaduje

aby si organizátor zajistil v součinnosti s Městskou policií usměrnění silničního provozu

4. ukládá

vedoucí OŽPD předat toto usnesení Odboru dopravních agend HMP

4.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 07.03.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1880/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/16/1459/18
ze dne 06.03.2018

Změna komunikačního napojení a uličního profilu v rámci studie
investičního záměru „ Obytná zóna Xaverovský Háj“ - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s navrženou změnou komunikačního napojení společné stezky pro pěší a cyklisty propojující
„ Obytnou zónu Xaverovský háj „ s komunikací Na Svěcence, v rozsahu koordinační situace
vypracované Studiem K, architektem Ing. Tomášem Kotlíkem z října 2017

s šířkovým uspořádáním uličního prostoru 8 metrů včetně výsadbových ploch s okrasnými
stromy

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Xaver. Háj )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.03.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/1889/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/17/1460/18
ze dne 06.03.2018

Most přes ulici Ve Žlíbku, který má vzniknout v rámci stavby
„Optimalizace trati Mstětice (mimo) – Vysočany (včetně)“ - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

že v rámci stavby „Optimalizace trati Mstětice (mimo) – Vysočany (včetně)“
bude vybudován nový most přes ulici Ve Žlíbku

2. požaduje

aby maximální podjezdná výška tohoto mostu zůstala 3,40 m.

3. ukládá

vedoucí OŽPD sdělit toho stanovisko společnosti SUDOP a.s. nejpozději do 8. 3. 2018

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 08.03.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1883/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/18/1444/18
ze dne 06.03.2018

Oznámení změny koncepce v souladu s §10 c zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí název koncepce: Revize č. 2
operačního programu Praha - pól růstu ČR 2014 - 2020 - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

oznámení změny koncepce s názvem Revize č. 2 operačního programu Praha - pól růstu ČR
2014 - 2020

2. nemá námitek

ke změně této koncepce

2.1 sdělit stanovisko Rady MČ Praha 20 orgánu SEA
Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 07.03.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1865/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/19/1461/18
ze dne 06.03.2018

Jmenování vedoucího Odboru informatiky - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh na jmenování nového vedoucího Odboru informatiky

2. jmenuje

s účinností od 7. 3. 2018  Lucii Prokůpkovou vedoucí Odboru informatiky

3. ukládá

informovat Lucii Prokůpkovou o jejím jmenování vedoucí Odboru informatiky s účinností od
7.3.2018

3.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 07.03.2018
Tajemník

4. ukládá

zajistit jmenovací listinu a platový výměr pro Lucii Prokůpkovou, vedoucí Odboru informatiky

4.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 07.03.2018
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/1884/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/2/1446/18
ze dne 06.03.2018

Stanovisko k projektové dokumentaci pro povolení odstranění RD č.p.
929, a pro územní řízení ke stavbě "RD na p.č. 2111 a 2112 k.ú. Horní
Počernice" - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s odstraněním stavby  RD č. p. 929 ul. Slatiňanská na pozemku KN parc. č. 2111 v k.ú.
Horní Počernice, obec Praha

-  s umístěním stavební úpravy komunikace  v ulici Slatiňanská, za účelem komunikačního
napojení,  na pozemku KN parc. č. 3778/1  v k.ú. Horní Počernice,  obec Praha, v rámci stavby
"Novostavba rodinného domu na p.č. 2111 a 2112, k.ú. Horní Počernice", dle předložené
projektové dokumentace pro územní řízení, vypracované Ing. B. Valkounem  z prosince 2017.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku parc. č. 3778/1 v k.ú. Horní Počernice, o výměře 7 m2 paní Evě
Klimešové, na dobu určitou max. 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s paní Evou Klimešovou

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli

předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám



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

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.03.2018

Usnesení - Schváleno (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/1885/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/20/1462/18
ze dne 06.03.2018

Záměr prodeje části pozemku KN parc. č. 2079 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- žádost o odkoupení části pozemku KN parc. č. 2079 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
v rozsahu konceptu geometrického plánu č. 5339-102/2017 zpracovaného XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

2. ukládá

zajistit vytyčení pozemku KN parc. č. 2079 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, jako podklad
pro komplexní majetkoprávní narovnání ve vztahu  k nemovitým věcem ( pozemkům )
hraničícím s pozemkem KN parc. č. 2079.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2018

Usnesení - Schváleno (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/1879/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/21/1463/18
ze dne 06.03.2018

Pronájem části obecních pozemků společnosti A + R s.r.o. - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části pozemků KN parc. č. 2191/1 o výměře 49 m2, parc. č. 2196/1 o výměře 1 m2,
parc. č. 2196/2 o výměře 16 m2 a parc. č. 2196/3 o výměře 65 m2 vše v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha společnosti A + R s.r.o.- uzavření nájemní smlouvy se společností A + R s.r.o.

2. ukládá

předložit nájemní smlouvu se společností A + R s.r.o. k podpisu smluvním stranám

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.03.2018

Usnesení - Schváleno (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/1893/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/23/1464/18
ze dne 06.03.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 1 – poskytnutí
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl. m.
Prahy v rámci OP Zaměstnanost - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě usnesení ZMČ č.
ZMC/23/20/0112/17 č. 1 – poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu
práce hl. m. Prahy v rámci OP Zaměstnanost

2. ukládá

předložit na ZMČ pro informaci rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 1 – poskytnutí neinvestiční účelové
dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl. m. Prahy v rámci OP Zaměstnanost

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Referent rozpočtář
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1869/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/24/1465/18
ze dne 06.03.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 2 – poskytnutí
neinvestiční účelové dotace na projekt Zdravé Horní Počernice 2018
v rámci podpory aktivit v oblasti místní Agendy 21 - oblast zdraví a
zdravého životního stylu na lokální úrovni - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě usnesení ZMČ č.
ZMC/23/20/0112/17 č. 2 – poskytnutí neinvestiční účelové dotace HMP na podporu aktivit v
oblasti místní Agendy 21 - oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni na projekt
Zdravé Horní Počernice 2018

2. ukládá

předložit ZMČ pro informaci rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 2 – poskytnutí neinvestiční účelové
dotace HMP na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 - oblast zdraví a zdravého životního
stylu na lokální úrovni na projekt Zdravé Horní Počernice 2018

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Referent rozpočtář
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1870/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/25/1466/18
ze dne 06.03.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 3 – poskytnutí
neinvestiční účelové dotace na provozování sběrného dvora v ulici
Chvalkovická - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě usnesení ZMČ č.
ZMC/23/20/0112/17 č. 3 – poskytnutí neinvestiční účelové dotace na provozování sběrného
dvora v ulici Chvalkovická

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 3 – poskytnutí neinvestiční účelové
dotace na provozování sběrného dvora v ulici Chvalkovická

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Referent rozpočtář
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1874/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/26/1467/18
ze dne 06.03.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 4 – poskytnutí
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů
vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta ČR v roce 2018 - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě usnesení ZMČ
č. ZMC/23/20/0112/17 č. 4 – poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na
úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta ČR v roce 2018

2. ukládá

předložit rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě usnesení
ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 4 – poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu
na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta ČR v roce 2018

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Referent rozpočtář
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1875/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/27/1468/18
ze dne 06.03.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 5 – poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu
registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy
pro rok 2018 - Pečovatelská služba MČ Praha 20 - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě usnesení ZMČ č.
ZMC/23/20/0112/17 č. 5 – poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na
podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2018
- Pečovatelská služba MČ Praha 20

2. ukládá

předložit pro informaci rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na
základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 5 – poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům
hl. m. Prahy pro rok 2018 - Pečovatelská služba MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Referent rozpočtář
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1892/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/28/1469/18
ze dne 06.03.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 6 –
poskytnutí investiční účelové dotace na základě usnesení RMČ č.
RMC/102/7/1335/17 - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě usnesení ZMČ č.
ZMC/23/20/0112/17 č. 6 – poskytnutí investiční účelové dotace na základě usnesení RMČ č.
RMC/102/7/1335/17

2. ukládá

předložit pro informaci rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na
základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 6 – poskytnutí investiční účelové dotace na
základě usnesení RMČ č. RMC/102/7/1335/17

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Referent rozpočtář
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1888/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/29/1470/18
ze dne 06.03.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na
základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. Provizorium 1 -
úhrada faktury na základě smlouvy o dílo č. S/20/2017/0097 - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě usnesení ZMČ
č. ZMC/23/20/0112/17 č. Provizorium 1 – úhrada faktury na základě smlouvy o dílo č.
S/20/2017/0097

2. ukládá

předložit pro informaci rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na
základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. Provizorium 1 – úhrada faktury na základě
smlouvy o dílo č. S/20/2017/0097

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Referent rozpočtář
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1886/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/3/1447/18
ze dne 06.03.2018

Souhlasné prohlášení - smlouva o zřízení služebnosti k pozemkům
v KN v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, se společností Pražská
teplárenská a.s. - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Souhlasného prohlášení se společností Pražská teplárenská a.s.

2. ukládá

předložit  Souhlasné prohlášení k podpisu smluvním stranám

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.03.2018

Usnesení - Schváleno (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/1882/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/30/1471/18
ze dne 06.03.2018

Informace o uzavírání dodatků se stávajícími dodavateli v oblasti
IT v souvislosti s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady
( EU ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů ( GDPR ) - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o uzavírání dodatků se stávajícími dodavateli v oblasti IT v souvislosti s novým
Nařízením Evropského parlamentu  a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Uzavřené dodatky budou následně
předkládány do RMČ Praha 20 k informaci.

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lucie Prokůpková, Informatik
bod jednání: BJ/1867/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/31/1472/18
ze dne 06.03.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na
základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 8 – udělení grantu
hl. m. Prahy v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2018 pro
Dům dětí a mládeže, Praha 20, Ratibořická 1899 – Den dětí – technické
zabezpečení akce - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě usnesení ZMČ č.
ZMC/23/20/0112/17 č. 8 – udělení grantu hl. m. Prahy v oblasti volného času dětí a mládeže
na rok 2018 pro Dům dětí a mládeže, Praha 20, Ratibořická 1899 – Den dětí – technické
zabezpečení akce

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 8 – udělení grantu hl. m. Prahy v
oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2018 pro Dům dětí a mládeže, Praha 20, Ratibořická
1899 – Den dětí – technické zabezpečení akce

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Referent rozpočtář
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1894/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/32/1473/18
ze dne 06.03.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 9 - účelová
neinvestiční dotace pro Místní lidové knihovny v roce 2018 - (9.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě usnesení ZMČ č.
ZMC/23/20/0112/17 č. 9 - účelová neinvestiční dotace pro Místní lidové knihovny v roce 2018

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 9 – účelová neinvestiční dotace pro
Místní lidové knihovny v roce 2018

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Referent rozpočtář
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1895/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/33/1474/18
ze dne 06.03.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 10 – účelová
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na podporu
poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy -
Pečovatelská služba MČ Praha 20 na rok 2018 - (9.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě usnesení ZMČ
č. ZMC/23/20/0112/17 č. 10 – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na
podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy - Pečovatelská služba
MČ Praha 20 na rok 2018

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 10 -  účelová neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu z MPSV na podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města
Prahy - Pečovatelská služba MČ Praha 20 na rok 2018

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Referent rozpočtář
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1896/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/4/1448/18
ze dne 06.03.2018

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy
Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců
1408 - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408,
o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2018/2019, a to na
celkovou kapacitu 112 dětí

2. schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy Základní školy a Mateřské školy, Praha
9 - Horní Počernice, Spojenců 1408, pro školní rok 2018/2019 na celkový počet 112 dětí za
předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, a to následovně:

•   1.  třída 28 dětí 
•   2.  třída 28 dětí 
•   3.  třída 28 dětí 
•   4.  třída 28 dětí    

Celkem 112 dětí

Celkový počet - 112 dětí - tj. kapacita počtu míst, stanovená v rejstříku škol a školských
zařízení.



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

informovat ředitelku Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců
1408, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské
školy na školní rok 2018/2019

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 13.03.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1873/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/5/1449/18
ze dne 06.03.2018

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy "U
Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115 - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy "U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115,
o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2018/2019, a to na
celkovou kapacitu 130 dětí

2. schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy "U Rybníčku", Praha 9 - Horní
Počernice, Křovinovo nám. 115, pro školní rok 2018/2019, a to na celkový počet 130 dětí za
předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, a to následovně:

•   1.  třída 28 dětí 
•   2.  třída 28 dětí 
•   3.  třída 23 dětí 
•   4.  třída 26 dětí 
•   5.  třída 25 dětí

Celkem        130 dětí

Celkový počet - 130 dětí - tj. kapacita počtu míst, stanovená v rejstříku škol a školských
zařízení.



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

informovat ředitelku Mateřské školy "U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám.
115, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské
školy na školní rok 2018/2019

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 13.03.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1872/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/6/1450/18
ze dne 06.03.2018

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy,
Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900 - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o povolení
výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2018/2019, a to na celkovou
kapacitu 380 dětí.

2. schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická
1900, pro školní rok 2018/2019, a to na celkový počet 380 dětí, za předpokladu, že zvýšení
počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví, a to následovně:

•   1.  třída 28 dětí  heterogenní třída
•   2.  třída 28 dětí  heterogenní třída
•   3.  třída 28 dětí  homogenní třída -  předškolní
•   4.  třída 28 dětí  heterogenní třída
•   5.  třída 28 dětí  heterogenní třída
•   6.  třída 28 dětí  heterogenní třída
•   7.  třída 16 dětí  homogenní třída - jeslová třída
•   8.  třída 28 dětí  homogenní třída -  předškolní
•   9.  třída 28 dětí  homogenní třída -  předškolní - integrace
• 10.  třída 28 dětí  heterogenní třída
• 11.  třída 28 dětí  heterogenní třída - křesťanská
• 12.  třída 28 dětí  heterogenní třída
• 13.  třída 28 dětí  homogenní třída - předškolní
• 14.  třída 28 dětí  heterogenní třída

Celkem        380 dětí

Celkový počet - 392 dětí - tj. kapacita počtu míst, stanovená v rejstříku škol a školských
zařízení.



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

informovat ředitelku Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní
rok 2018/2019.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 20.03.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1871/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/7/1475/18
ze dne 06.03.2018

Souhlas zřizovatele s realizací projektu "Rozvoj polytechnických
dovedností digitální a kreativní formou s využitím logiky a robotiky v
Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 - vytvoření
nové odborné učebny pro polytechnickou výchovu (robotiku)" z OP
Praha - Pól růstu ČR - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 o souhlas
zřizovatele s realizací projektu "Rozvoj polytechnických dovedností digitální a kreativní formou
s využitím logiky a robotiky v Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 -
vytvoření nové odborné učebny pro polytechnickou výchovu (robotiku)" z OP Praha - Pól růstu
ČR - výzva č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

2. schvaluje

realizaci projektu s názvem "Rozvoj polytechnických dovedností digitální a kreativní formou
s využitím logiky a robotiky v Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 -
vytvoření nové odborné učebny pro polytechnickou výchovu (robotiku)" z OP Praha - Pól růstu
ČR - výzva č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol" v Základní škole, Praha 9
- Horní Počernice, Ratibořická 1700

3. schvaluje

čerpání finančních prostředků v maximální výši 200.000,- Kč z fondu investic Základní
školy,  Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700, za účelem realizace projektu „Rozvoj
polytechnických dovedností digitální a kreativní formou s využitím logiky a robotiky v Základní
škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 – vytvoření nové odborné učebny pro
polytechnickou výchovu (robotiku)" za předpokladu úspěšného zařazení tohoto projektu do
financování  z OP Praha – Pól růstu ČR – výzva č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských
škol.

4. ukládá

informovat ředitelku Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 o usnesení
RMČ ve věci realizace projektu „Rozvoj polytechnických dovedností digitální a kreativní formou



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

s využitím logiky a robotiky v Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 –
vytvoření nové odborné učebny pro polytechnickou výchovu (robotiku)"

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 16.03.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Helena Víchová, Rozpočtář PO

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1847/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/8/1451/18
ze dne 06.03.2018

Návrh na vyřazení majetku MČ a příspěvkových organizací zřizovaných
MČ Praha 20, návrh odpisového plánu MČ Praha 20 na rok 2018, návrh
na ukončení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017 - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- vyřazení majetku MČ Praha 20 (dle zápisu HIK  ze dne 21.2.2018) ve výši 110.075,70 Kč

- vyřazení majetku FZŠ Chodovická 2250 (dle zápisu HIK  ze dne 21.2.2018) ve výši
631.517,30 Kč

- vyřazení majetku MŠ Chodovická 1900  (dle zápisu HIK  ze dne 21.2.2018) ve výši 74.811,00
Kč

- vyřazení majetku ZŠ Ratibořická 1700  (dle zápisu HIK  ze dne 21.2.2018) ve výši 217.769,90
Kč

- vyřazení majetku ZŠ Stoliňská 823  (dle zápisu HIK  ze dne 21.2.2018) ve výši 14.320,70 Kč

- výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017 a inventarizační zprávu MČ Praha
20 za rok 2017; porovnáním výsledků fyzické inventury s účetním stavem nebyly zjištěny
inventarizační rozdíly, při dokladové inventarizaci účtů nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly. Všechny příspěvkové organizace provedly a předaly výsledky inventur na MČ Praha
20, při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly

- odpisový plán MČ Praha 20 na rok 2018

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 16.03.2018

3. ukládá

- informovat příspěvkové organizace o schválení vyřazení majetku

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 13.03.2018



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: 19.03.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1860/2018



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

110. schůze

číslo RMC/110/9/1452/18
ze dne 06.03.2018

Uzavření smlouvy na opravy místních komunikací 2018 - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření rámcové smlouvy o dílo na opravy místních komunikací 2018 se spol. ASKO s.r.o.

2. ukládá

- zajistit podpis smlouvy o dílo na opravy místních komunikací 2018

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 31.03.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1878/2018


