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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

111. jednání datum konání:
20.03.2018

 
čís. RMC/111/1/1479/18 - RMC/111/9/1486/18

 
 
 
 
 



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

111. schůze

číslo RMC/111/1/1479/18
ze dne 20.03.2018

Realizace projektu "Rozvoj polytechnických činností v Základní škole,
Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 - vestavba školní dílny
včetně pořízení vybavení dílny" - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s realizací projektu "Rozvoj polytechnických činností v Základní škole, Praha 9 -
Horní Počernice, Ratibořická 1700 - vestavba školní dílny včetně pořízení vybavení
dílny" spolufinancovaného z 20. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR

2. schvaluje

uzavření dohody o převedení práv stavebníka vyplývajících ze stavebního povolení č.j.
MCP20 005664/2017/OVUR/Ko ze dne 29. 3. 2017 k realizaci stavby s názvem "stavební
úpravy objektu ZŠ Ratibořická č.p. 1700 pro změnu v užívání stávajícího prostoru kotelny
na školní dílnu pro výuku pracovních činností" se Základní školou, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700

3. ukládá

Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, u veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce k projektu "Rozvoj polytechnických činností v Základní škole, Praha 9 - Horní
Počernice, Ratibořická 1700 - vestavba školní dílny včetně pořízení vybavení dílny" jmenovat
členy výběrové komise za zřizovatele tyto osoby:

Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Eva Tůmová, radní MČ Praha 20,
Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic ÚMČ Praha 20,
Dana Králová - referentka oddělení investic ÚMČ Praha 20,náhradník - PhDr. Jiří Nohejl -
referent oddělení investic ÚMČ Praha 20

4. schvaluje

poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 2 250 000 Kč Základní škole,  Praha 9 – Horní
Počernice, Ratibořická 1700, za účelem realizace projektu "Rozvoj polytechnických činností
v Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 - vestavba školní dílny včetně
pořízení vybavení dílny"



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

zajistit uzavření dohody o převedení práv stavebníka vyplývajících ze stavebního povolení
č.j. MCP20 005664/2017/OVUR/Ko k realizaci stavby s názvem "stavební úpravy objektu ZŠ
Ratibořická č.p. 1700 pro změnu v užívání stávajícího prostoru kotelny na školní dílnu pro
výuku pracovních činností" se Základní školou, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.03.2018

6. ukládá

informovat ředitelku Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o usnesení
Rady MČ Praha 20 k projektu "Rozvoj polytechnických činností v Základní škole, Praha 9 -
Horní Počernice, Ratibořická 1700 - vestavba školní dílny včetně pořízení vybavení dílny"

6.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.03.2018

7. ukládá

zajistit poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 2 250 000 Kč Základní škole, Praha 9
– Horní Počernice, Ratibořická 1700, za účelem realizace projektu "Rozvoj polytechnických
činností v Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 - vestavba školní dílny
včetně pořízení vybavení dílny"

7.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.03.2018

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/1854/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/10/1487/18
ze dne 20.03.2018

Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská
823, o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu
do fondu investic. - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o souhlas s převodem
finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a s jeho následným čerpáním.

2. schvaluje

převod finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Stoliňská 823, ve výši 188.078,- Kč do fondu investic a následné čerpání z fondu investic
ve výši 188.078,- Kč za účelem pořízení konvektomatu MBM CMFE10 od dodavatele: Libor
Vrtěl (A Gastro), adresa provozovny: Klášterní 964/2, 326 00, Plzeň - Východní Předměstí,
IČ: 67113681.

3. ukládá

informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
investic a s jeho následným čerpáním.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 09.04.2018

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/1923/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/11/1488/18
ze dne 20.03.2018

Závazné stanovisko EIA k záměru "I/12 Běchovice - Úvaly", které
vydalo MŽP ČR dne 28. 2. 2018 - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

závazné stanovisko EIA k záměru "I/12 Běchovice - Úvaly"

2. ukládá

vedoucí OŽPD seznámit s tímto usnesením orgán EIA

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 21.03.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1898/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/12/1489/18
ze dne 20.03.2018

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Rekonstrukce ležatých rozvodů na FZŠ a Gymnáziu
Chodovická II. etapa" - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce"Rekonstrukce ležatých rozvodů na FZŠ a Gymnáziu Chodovická II. etapa"

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Mgr. Eva Březinová místostarostka MČ Praha 20,
náhradník - Karla Polydorová, radní MČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - PhDr. Jiří Nohejl, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Dana Králová, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ivana Strunz, zástupce veřejnosti,
náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
PhDr. Pavel Wild, ředitel FZŠ Chodovická,náhradník - Ing. Věra Geršlová, zástupce ředitele
FZŠ Chodovická

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny



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

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce ležatých rozvodů
na FZŠ a Gymnáziu Chodovická II. etapa"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.03.2018

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/1919/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/13/1501/18
ze dne 20.03.2018

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce "FZŠ Chodovická 2250 a gymnázium - přístavba
výtahů" - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce"FZŠ
Chodovická 2250 a gymnázium - přístavba výtahů"

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Mgr. Eva Březinová místostarostka MČ Praha 20,
náhradník - Karla Polydorová, radní MČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - PhDr. Jiří Nohejl, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Dana Králová, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
Roman Pazderka, zástupce veřejnosti,
náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
PhDr. Pavel Wild, ředitel FZŠ Chodovická,náhradník - Ing. Věra Geršlová, zástupce ředitele
FZŠ Chodovická

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek

75% váhových kritérií tvoří výše nabídkové ceny

25% váhových kritérií tvoří délka termínu realizace



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

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "FZŠ Chodovická 2250 a
gymnázium - přístavba výtahů"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.03.2018

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/1920/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/14/1500/18
ze dne 20.03.2018

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "MŠ Spojenců - vzduchotechnika a klimatizace pro
hospodářský pavilon" - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce"MŠ
Spojenců - vzduchotechnika a klimatizace pro hospodářský pavilon"

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Mgr. Eva Březinová místostarostka MČ Praha 20,
náhradník - Karla Polydorová, radní MČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - PhDr. Jiří Nohejl, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Dana Králová, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ivana Strunz, zástupce veřejnosti,
náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Mgr. Naděžda Blesková, ředitelka ZŠ a MŠ Spojenců,náhradník - Mgr. Milena Karlecová,
zástupce ředitelky MŠ Spojenců

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny



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

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "MŠ Spojenců - vzduchotechnika
a klimatizace pro hospodářský pavilon"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.03.2018

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/1921/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/15/1499/18
ze dne 20.03.2018

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Špýchar – oprava jižní fasády" - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce"Špýchar
– oprava jižní fasády"

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Mgr. Eva Březinová místostarostka MČ Praha 20,
náhradník - Karla Polydorová, radní MČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - PhDr. Jiří Nohejl, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Dana Králová, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
Zdeněk Trávníček, zástupce veřejnosti,náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI
ÚMČ Praha 20,

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek

75% váhových kritérií tvoří výše nabídkové ceny

25% váhových kritérií tvoří délka termínu realizace



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

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Špýchar – oprava jižní fasády"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.03.2018

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/1922/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/16/1498/18
ze dne 20.03.2018

Vyjádření ke studii záměru stavby "Výstavba nebytového objektu
Náchodská p.č. 1859 a 1860“ – Horní Počernice - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

investiční záměrem "Výstavba nebytového objektu  na pozemcích p.č. 1859, 1860, v ulici
Náchodská, k.ú. Horní Počernice“ v rozsahu objemové studie   vypracované společností BBD
s.r.o.,  z ledna 2018.

2. požaduje

písemné vyjádření urbanistky a IPR

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli ( nebyt. objekt Náchodská)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.04.2018

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/1917/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/17/1504/18
ze dne 20.03.2018

Návrh na změnu územního plánu v areálu spol. Biofaktory z území SV -
všeobecně smíšené na území VN - nerušící výroby a služeb - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o podání návrhu na zkrácený postup pořízení změny územního plánu v areálu spol.
Biofaktory z území SV - všeobecně smíšené na území VN - nerušící výroby a služeb

2. ukládá

požádat o stanovisko:

- Komisi výstavby a územního rozvoje

- Komisi dopravy

- IPR hl. m. Prahy (Ing.Hák, Ing. arch. Riegrová)

- Odbor životního prostředí a dopravy

2.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 10.05.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/1901/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/18/1497/18
ze dne 20.03.2018

Připomínky k upravenému návrhu změny Z2832/00 územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s návrhem připomínek k upravenému návrhu změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy, a to podle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

2. ukládá

svolat k projednání připomínek k upravenému návrhu změny Z 2832/00 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy mimořádné jednání Zastupitelstva městské části Praha
20.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 10.04.2018
Starostka

3. ukládá

předložit návrh připomínek k upravenému návrhu změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské části Praha 20.

3.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 10.04.2018
Člen rady

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1912/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/19/1496/18
ze dne 20.03.2018

Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Praha - pól růstu ČR na
projekt "Bezbariérový přístup do budovy FZŠ a gymnázia Chodovická
2250" - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Praha - pól růstu ČR na projekt "Bezbariérový
přístup do budovy FZŠ a gymnázia Chodovická 2250"

2. ukládá

podat žádost o dotaci z Operačního programu Praha - pól růstu ČR na projekt "Bezbariérový
přístup do budovy FZŠ a gymnázia Chodovická 2250"

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.03.2018

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/1925/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/2/1480/18
ze dne 20.03.2018

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávky - Traktor a příkopová sekačka - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky - Traktor
a příkopová sekačka

2. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH

3. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Eva Tůmová, radní MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Alena Šefčíková, radní MČ Praha 20,
Jaroslav Píša, vedoucí OMH ÚMČ Praha 20,
náhradník - Petr Báček, vedoucí oddělení MH ÚMČ Praha 20,
Jan Záloha, referent OMH ÚMČ Praha 20,
náhradník - Jana Ryšavá, referent OMH ÚMČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ivana Strunz, zástupce veřejnosti,náhradník - Josef Hohenberger, vedoucí oddělení správy
majetku ÚMČ 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.

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - Traktor a příkopová sekačka

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.03.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1866/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/20/1495/18
ze dne 20.03.2018

Pronájem 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. schvaluje

- pronájem 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.

- uzavření nájemní smlouvy se společností TRANS EXIM, spol. s r. o.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu (TRANS EXIM, spol. s r. o.)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.03.2018

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/1906/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/21/1494/18
ze dne 20.03.2018

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 25
m2 v areálu Chvalské tvrze v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části obecního pozemku KN  parc. č. 1987/1 o  výměře

cca 25 m2 v areálu Chvalské tvrze v k. ú. Horní Počernice, obec Praha  společnosti Jahidul

spol. s r. o.,  za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 2.125 Kč/měsíc/předmět pronájmu,  na
dobu určitou od 25. 4. 2018 do 25. 9. 2018,  za účelem provozování venkovního posezení
k restauraci CURRY & TIKKA,  na úřední desce MČ Praha 20

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části obecního pozemku KN  parc. č. 1987/1 o  výměře cca 25 m2

v areálu Chvalské tvrze v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti Jahidul spol. s r. o.,  za

nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 2.125 Kč/měsíc/předmět pronájmu,  na dobu určitou od
25. 4. 2018 do 25. 9. 2018,  za účelem provozování venkovního posezení k restauraci CURRY
& TIKKA,  na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.03.2018

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/1907/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/22/1493/18
ze dne 20.03.2018

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 786/105 o výměře cca 20
m2 před objektem č.p. 2325 v ul. Ratibořická v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části obecního pozemku KN parc. č. 786/105 o výměře

cca 20 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018,

 za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 1.700 Kč/měsíc/předmět pronájmu,  za účelem
provozování venkovního posezení před budovou č. p. 2325 v ulici Ratibořická společnosti
Pekařství Moravec s.r.o.,  na úřední desce MČ Praha 20

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části obecního pozemku KN  parc. č. 786/105 o výměře cca 20

m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018,

 za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 1.700 Kč/měsíc/předmět pronájmu,  za účelem
provozování venkovního posezení před budovou č. p. 2325 v ulici Ratibořická společnosti
Pekařství Moravec s.r.o.,  na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.03.2018

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/1908/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/23/1492/18
ze dne 20.03.2018

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 3935 o výměře
cca 26 m2 na Křovinově náměstí v k. ú. Horní Počernice, obec Praha -
(3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části pozemku KN  parc. č. 3935  o  výměře cca 26 m2 na Křovinově náměstí v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 28. 4. 2018 za účelem
provozování venkovní terasy přináležející k vinárně v domě č. p. 9 za nájemné ve výši 85 Kč/

m2/měsíc, tj. 2.063 Kč/předmět pronájmu/28 dní panu Ing. Janu Brothánkovi

- uzavření nájemní smlouvy s panem Ing. Janem Brothánkem

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu (Ing. Jan Brothánek)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.03.2018

3. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku KN  parc. č. 3935  o  výměře cca 26 m2
na Křovinově náměstí v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou od 29. 4. 2018

do 31. 10. 2018 za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 13.407 Kč a dále na  dobu určitou
vždy v době od 1. 4. do 31. 10. v letech 2019 – 2024,  za účelem provozování venkovní

terasy přináležející k vinárně v domě č. p. 9,  za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 2.210
Kč/předmět pronájmu/měsíc, tj. 15.470,- Kč/předmět a doba pronájmu/rok panu Ing. Janu
Brothánkovi,   na úřední desce MČ Praha 20

4. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN  parc. č. 3935  o  výměře cca 26 m2 na Křovinově
náměstí v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou od 29. 4. 2018 do 31. 10. 2018

za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 13.407 Kč a dále na  dobu určitou vždy v době od 1.
4. do 31. 10. v letech 2019 – 2024,  za účelem provozování venkovní terasy přináležející k

vinárně v domě č. p. 9,  za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 2.210 Kč/předmět pronájmu/
měsíc, tj. 15.470,- Kč/předmět a doba pronájmu/rok panu Ing. Janu Brothánkovi,  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.

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.03.2018

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/1911/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/24/1491/18
ze dne 20.03.2018

Majetkoprávní vypořádání v areálu sběrného dvora MČ Praha 20 -
(3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

 - návrh XXXX XXXXX ze dne 22. 2. 2018 na majetkoprávní vypořádání v areálu sběrného
dvora MČ Praha 20.

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1910/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/25/1490/18
ze dne 20.03.2018

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1981/4 (část plochy 4,
plocha 5, 6 a část plochy 7), části pozemku KN parc. č. 1984 (část
plochy 3 a část plochy 4), část pozemku KN parc. č. 1987/1 (plocha
2, plocha 1), část pozemku KN parc. č. 1990 (část plochy 3) o celkové
výměře cca 903 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha. - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. neschvaluje

-   ukončení nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. S/120/18/0062
dohodou,  ke dni 31.3. 2018 a trvá na ukončení smlouvy výpovědí nájemce ke dni 30.4. 2018.

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ nájemci (společnost Sweet-story s.r.o.)

3. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku KN parc. č. 1981/4 (část plochy 4, plocha
5, 6 a část plochy 7), části pozemku KN parc. č. 1984 (část plochy 3 a část plochy 4), část
pozemku KN parc. č. 1987/1 (plocha 2, plocha 1), část pozemku KN parc. č. 1990 (část

plochy 3) o celkové výměře cca 903 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem výběru
nájemce pro provozování parkoviště v areálu Na Chvalské Tvrzi, formou veřejné soutěže dle
předloženého návrhu na úřední desce MČ Praha 20.

4. jmenuje

- komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběr nájemce parkoviště v areálu Na
Chvalské tvrzi ve složení:

• Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20
• Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20
• Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI
• Bc. Martina Siničaková, OHSaI
• Mgr. Alena Šefčíková, radní MČ Praha 20

5. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1981/4 (část plochy 4, plocha 5, 6 a
část plochy 7), části pozemku KN parc. č. 1984 (část plochy 3 a část plochy 4), část pozemku
KN parc. č. 1987/1 (plocha 2, plocha 1), část pozemku KN parc. č. 1990 (část plochy 3) o

celkové výměře cca 903 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem výběru nájemce pro



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

provozování parkoviště v areálu Na Chvalské tvrzi formou veřejné soutěže dle předloženého
návrhu, na úřední desce MČ Praha 20.

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.03.2018

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/1918/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/26/1502/18
ze dne 20.03.2018

Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca
2600 m2, KN parc. č. 1984 o výměře cca 480 m2 a KN parc. č. 1991
o výměře cca 2100 m2 a 2. NP budovy č. p. 868 o celkové výměře
podlahové plochy cca 270 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
za účelem pořádání akce VETERAN PÁRTY 2018 - (3.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku částí obecních pozemků KN parc. č. 1984 o výměře cca  480 m2, KN parc. č. 1990

o výměře cca 2600 m2 a KN parc. č. 1991 o výměře cca 2100 m2, vše v  k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, na dobu určitou dne 5. 5. 2018,  Klubu historických vozidel Horní Počernice z.s.,
za účelem pořádání akce "VETERAN PÁRTY 2018"

- výpůjčku 2. nadzemního podlaží budovy Náchodská č. p. 868 (zázemí pro akci) o výměře

cca 270 m2  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou dne 5. 5. 2018,  Klubu
historických vozidel Horní Počernice z.s., za účelem pořádání akce "VETERAN PÁRTY 2018"

- spoluúčast Městské části Praha 20 na pořádání akce "VETERAN PÁRTY 2018" formou použití
znaku MČ Praha 20 na propagačních materiálech, t.j. na letáku, plakátech, exponátech výstavy
v areálu Chvalské tvrze "VETERAN PÁRTY 2018" s výhradou autorizace použití znaku MČ Praha
20 na propagačních materiálech

- záměr předávat na výstavě "VETERAN PÁRTY 2018" jako první až třetí cenu pohár s názvem
"Pohár Horních Počernic 2018" v kategorii auto veterán a v kategorii moto veterán, které pořídí
na vlastní náklady městská část

- bezplatné zapůjčení technického vybavení v rozsahu: ozvučení akce, výpůjčka podia,  10 ks
stánků, stolů, lavic a sudů na odpad s následnou likvidací odpadu

- zveřejnění celostránkové propagace v dubnovém čísle HPZ

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce oběma zúčastněným stranám k podpisu (Klub historických
vozidel Horní Počernice, z. s. )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic



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 předsedu Klubu historických vozidel Horní Počernice , z. .s. o stanovisku MČ Praha
20 ve věci týkající se pořádání akce "VETERAN PÁRTY 2018" dne 5. 5. 2018, spoluúčasti MČ
Praha 20 ve schváleném rozsahu, o bezplatném zapůjčení technického vybavení v rozsahu 10
ks stánků a sudů na odpad s následnou likvidací a dále o nutnosti jednat s Chvalským zámkem
ve věci technického vybavení.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 11.04.2018

4. ukládá

- zajistit zapůjčení technického vybavení na akci VETERAN PÁRTY 2018 dne 5. 5. 2018 v
rozsahu výpůjčka 10 ks stánků a sudů na odpad s následnou likvidací odpadu

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 30.04.2018

5. ukládá

- zajistit zveřejnění celostránkové propagace akce v dubnovém čísle HPZ

5.1 Zodpovídá: Mgr. Eva Březinová, Termín: 20.03.2018
Místostarosta

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/1915/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/28/1476/18
ze dne 20.03.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na
základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 11 – poskytnutí
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na
výkon pěstounské péče - (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. 11 – poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z
Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče

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. 11 – poskytnutí neinvestiční účelové
dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1926/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/29/1477/18
ze dne 20.03.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na
základě usnesení ZMČ č. ZMC/23/20/0112/17 č. 7 – dle usnesení RMČ
č. RMC/110/11/1454/18 - (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. 7 – dle usnesení RMČ č. RMC/110/11/1454/18

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. 7 – dle usnesení RMČ č.
RMC/110/11/1454/18

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1927/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/3/1481/18
ze dne 20.03.2018

Podání žádosti o dotaci na bezbariérové WC ve FZŠ Chodovická 2250
z grantového programu hl. m. Prahy pro oblast podpory v oblasti
přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy na rok 2018 -
(2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podání žádosti o dotaci na bezbariérové WC ve FZŠ Chodovická 2250 z grantového programu
hl. m. Prahy pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m.
Prahy na rok 2018

2. ukládá

podat žádost o dotaci na bezbariérové WC ve FZŠ Chodovická 2250 z grantového programu
hl. m. Prahy pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m.
Prahy na rok 2018

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.03.2018

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/1899/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/30/1503/18
ze dne 20.03.2018

Informace o variantách parkovacích systémů v areálu Chvalské tvrze -
(8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o variantách parkovacích systémů v areálu Chvalské tvrze

2. ukládá

zjistit stanovisko památkářů k navrhovaným řešením

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.05.2018

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/1916/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/31/1478/18
ze dne 20.03.2018

GDPR nabídka firmy EQUICA - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

 - nabídku společnosti EQUICA na Varianta II - vstupní analýza a implementace GDPR

-  služby Pověřence pro ÚMČ Praha 20

-  služby pro příspěvkové organizace MČ Prahy 20

-  uzavření smlouvy se společností EQUICA

2. ukládá

uzavřít smlouvu se společností EQUICA v rozsahu Varianta II a služby Pověřence pro ÚMČ
Praha 20 a příspěvkové organizace MČ Prahy 20

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.03.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
bod jednání: BJ/1928/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/4/1482/18
ze dne 20.03.2018

Žádost Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250 o souhlas s vybudováním
badatelské učebny přírodních věd včetně zabezpečení konektivity a
pořízení výukových pomůcek a SW - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s vybudováním badatelské učebny přírodních věd včetně zabezpečení konektivity a pořízení
výukových pomůcek a SW v budově Chodovická 2250 v rozsahu projektové dokumentace
vypracované společností B.B.D., s.r.o. v březnu 2018

2. ukládá

informovat žadatele, ředitelku Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250, o usnesení
Rady MČ Praha 20 ve věci souhlasu s vybudováním badatelské učebny přírodních věd včetně
zabezpečení konektivity a pořízení výukových pomůcek a SW

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.03.2018

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/1904/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/5/1483/18
ze dne 20.03.2018

Žádost o pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze 9 -
Horních Počernicích. - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze 9 - Horních Počernicích panu
Oldřichovi Lohnickému, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX X X XXXXXXX

2. ukládá

informovat pana Oldřicha Lohnického

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 20.04.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1909/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/6/1505/18
ze dne 20.03.2018

Stanovisko k dodatečnému povolení stavby „Parkoviště Strojservis“ na
pozemku KN parc.č. 4091/72 a 4091/15 v k.ú. Horní Počernice, obec
Praha - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s dodatečným povolením stavby "Parkoviště Strojservis na p.č. 4091/72 a 4091/15, k.ú.
Horní Počernice", dle předložené projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby,
vypracované projektovou kanceláří BBD Praha 3,  z října 2016

2. podmiňuje

bezúplatný převod pozemku pro vybudování chodníku při ulici Bořetická

3. schvaluje

- pronájem části pozemku parc. č. 4100/1 o výměře 6 m2 firmě Strojservis Praha s.r.o. na
dobu určitou max. 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s firmou Strojservis Praha s.r.o. 



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

předložit  nájemní smlouvu smluvním stranám ( BBD parkoviště )

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.04.2018

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/1914/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/7/1484/18
ze dne 20.03.2018

Uzavření dodatku ke smlouvě S/70/2014/0002 se společností Janus,
spol. s r.o. - tiskové řešení - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě S/70/2014/0002 se společností Janus, spol. s r.o..

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě S/70/2014/0002

2.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 26.03.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lucie Prokůpková, Informatik
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1903/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/8/1485/18
ze dne 20.03.2018

Uzavření smlouvy o dodávce služeb číslo S/70/2018/0021 s panem
Ing. Ondřejem Paschem na správu DMS. - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o dodávce služeb S/70/2018/0021 s panem Ing. Ondřejem Paschem
na správu DMS.

2. ukládá

zajistit podpis smlouvy S/70/2018/0021

2.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 31.03.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lucie Prokůpková, Informatik
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1897/2018



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

111. schůze

číslo RMC/111/9/1486/18
ze dne 20.03.2018

Žádost o povolení pořádat akci pro rodiny s dětmi POČERNICKÉ KUŘE a
technickou podporu - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o udělení souhlasu
s konáním akce Počernické kuře, o osvobození od pronájmu obecních pozemků v ul. Jeřická
a zapůjčení a zavezení technického vybavení a zázemí v rozsahu 8 stánků, 3 sudů na odpad,
4 dopravní zábrany a přenosné WC

2. schvaluje

• pořádání akce Počernické kuře dne 25. 3. 2018 na obecních pozemcích v ul. Jeřická
• výpůjčku části obecních pozemků KN parc. č. 3246/1, druh pozemku - ostatní plocha, o

výměře 1909 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, dne 25. 3. 2018 za účelem pořádání
akce Počernické kuře

• bezplatné zapůjčení technického vybavení v rozsahu: 8 stánků, 3 sudy na odpad s
následnou likvidací, 4 dopravní zábrany a přenosné WC

• uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem Junák - český skaut, středisko Oheň Horní
Počernice, z.s.

3. ukládá

informovat žadatele, spolek Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o
usnesení RMČ ve věci pořádání akce Počernické kuře dne 25. 3. 2018

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 21.03.2018

4. ukládá

uzavřít smlouvu o výpůjčce části obecních pozemků KN parc. č. 3246/1, druh pozemku -
ostatní plocha, o výměře 1909 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, dne 25. 3. 2018 za
účelem pořádání akce Počernické kuře

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.03.2018



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

zajistit zapůjčení technického vybavení na akci Počernické kuře dne 25. 3. 2018 od 13:00 do
19:00 v rozsahu 8 stánků, 3 sudů na odpad s následnou likvidací odpadu, 4 dopravní zábrany
a přenosné WC

5.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 25.03.2018

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/1913/2018


