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Rada městské části Praha
20

112. jednání datum konání:
10.04.2018

 
čís. RMC/112/1/1507/18 - RMC/112/9/1511/18

 
 
 
 
 



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

112. schůze

číslo RMC/112/1/1507/18
ze dne 10.04.2018

Vizuální odclonění odpadového hospodářství lokalita Nolčův park -
(2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

výběr firmy STAV-ING s.r.o za cenu 321.644,62 jako nejvýhodnější nabídku na dodávku a
montáž vizuálního odclonění odpadového hospodářství lokalita Nolčův park.

2. ukládá

EO -  provést přesunutí chybějících fin. prostředků.

T. do 20.4.2018

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 20.04.2018

3. ukládá

OMH - uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem.

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 25.04.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1933/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/10/1510/18
ze dne 10.04.2018

Žádost Kulturního centra Horní Počernice o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na akci u příležitosti nedožitého 85. výročí
narození Dády Stoklasy. - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Kulturního centra Horní Počernice, se sídlem Praha 9 - Horní
Počernice, Votuzská 379/11 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč
na akci pořádanou u příležitosti nedožitého 85. výročí narození Dády Stoklasy

2. neschvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč na občerstvení na pořádané akci
„Dáda Stoklasa 85“ u příležitosti nedožitého 85. výročí narození Dády Stoklasy, Kulturnímu
centru Horní Počernice, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Votuzská 379/11

3. ukládá

informovat ředitelku Kulturního centra Horní Počernice, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice,
Votuzská 379/11, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ve výši 10.000,- Kč na pořádanou akci u příležitosti nedožitého 85. výročí narození
Dády Stoklasy

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 16.04.2018



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

vyzvat paní ředitelku Kulturního centra Horní Počernice, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice,
Votuzská 379/11, aby oslovila sponzory na pořádanou akci u příležitosti 85. výročí narození
Dády Stoklasy.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 16.04.2018

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

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/1902/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/11/1543/18
ze dne 10.04.2018

Žádost o finanční dar na provoz Chráněného bydlení Handicap centrum
Srdce, o.p.s. ve výši 20.000,- Kč - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru na provoz Chráněného bydlení Handicap centrum Srdce,
o.p.s., ve výši 20.000,- Kč k úhradě části nákladů spojených s umístěním občanky MČ Prahy 20

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na úhradu části nákladů spojených s umístěním
občanky Prahy 20 v Chráněném bydlení Handicap centrum Srdce, o.p.s.

3. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě zmocnění ZMČ
dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 27 - poskytnutí finančního daru na provoz Chráněného
bydlení Handicap centra Srdce, o.p.s.

4. ukládá

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na úhradu části nákladů
spojených s umístěním občanky Prahy 20 v Chráněném bydlení Handicap centrum Srdce, o.p.,
v Chotěšicích s Handicap centrem Srdce, o.p.s., Ostende 88, 290 01 Poděbrady, IČ: 275 76 612

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2018

5. ukládá

informovat žadatele, Handicap centrum Srdce, o.p.s., Ostende 88, 290 01 Poděbrady, o
usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2018



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

6. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 27 - poskytnutí finančního
daru na provoz Chráněného bydlení Handicap centra Srdce, o.p.s.

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1947/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/12/1542/18
ze dne 10.04.2018

Návrh na schválení přijetí hmotného daru od firmy Pekařství
Moravec,s.r.o. - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

přijetí hmotného daru od firmy Pekařství Moravec, s.r.o. ve výši 4 848,- Kč

2. schvaluje

předloženou darovací smlouvu s firmou Pekařství Moravec,s.r.o.

3. ukládá

zajištění podepsání darovací smlouvy s firmou Pekařství Moravec,s.r.o.

3.1 Zodpovídá: Lenka Tomsová, Ing., Termín: 20.04.2018
Koordinační, programový a projektový pracovník

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Koordinační, programový a projektový pracovník
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1958/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/13/1541/18
ze dne 10.04.2018

Žádosti ředitele Základní umělecké školy, Praha 9, Ratibořická 30, o
poskytnutí finančních darů pro orchestr Big Band ZUŠ Horní Počernice
na krytí nákladů při výjezdu do Francie - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní umělecké školy, Praha 9, Ratibořická 30, o poskytnutí finančního daru
ve výši 25.000,- Kč na úhradu nákladů za tlumočníka, MHD, vstupy do muzea, galerie a na
drobné občerstvení pro orchestr Big Band ZUŠ Horní Počernice v rámci vystoupení orchestru
v Mions při oslavách mezinárodního svátku hudby ve dnech 16. a 17. června 2018

2. bere na vědomí

žádost ředitele Základní umělecké školy, Praha 9, Ratibořická 30, o poskytnutí finančního daru
ve výši 50.000,- Kč na úhradu nákladů na dopravu do Francie pro orchestr Big Band ZUŠ Horní
Počernice v rámci vystoupení orchestru v Mions při oslavách mezinárodního svátku hudby ve
dnech 16. a 17. června 2018

3. souhlasí

s poskytnutím finančního daru ve výši 25.000,- Kč na úhradu nákladů za tlumočníka, MHD,
vstupy do muzea, galerie a na drobné občerstvení, a na dopravu do Francie pro orchestr Big
Band ZUŠ Horní Počernice v rámci vystoupení orchestru v Mions při oslavách mezinárodního
svátku hudby ve dnech 16. a 17. června 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

předložit ZMČ žádosti ředitele Základní umělecké školy, Praha 9, Ratibořická 30, o poskytnutí
finančních darů pro orchestr Big Band ZUŠ Horní Počernice na úhradu nákladů na vystoupení
v Mions ve dnech 16. a 17. června 2018

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka

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/1960/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/14/1515/18
ze dne 10.04.2018

Schválení smlouvy na opravy komunikací tryskovou metodou 2018 -
(2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy s firmou "Opravy komunikací Zoubek".

2. ukládá

OMH zajistit podpis smlouvy.

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 20.04.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1929/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/15/1517/18
ze dne 10.04.2018

Schválení nákupu užitkového vozidla pro potřeby OMH - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

nákup užitkového vozidla Fiat Doblo maxi za cenu 340.119,- kč vč. DPH od prodejce Strojservis
Horní Počernice.

2. ukládá

zajistit objednání vozidla Fiat Doblo maxi od Strojservisu Horní Počernice.

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 27.04.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1930/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/16/1518/18
ze dne 10.04.2018

Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 20 pro volební
období 2018 - 2022 - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se stanovením počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 20 pro volební období 2018 - 2022 na
25 členů

2. ukládá

předložit tento návrh ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 20

Termín: 23. 4. 2018

2.1 Zodpovídá: , Termín: 23.04.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1944/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/17/1549/18
ze dne 10.04.2018

Návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 -
(2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh předloženého programu 27. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 dne
23.4.2018 od 17:00 hodin na Chvalském zámku v Horních Počernicích

2. ukládá

připravit 27. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1964/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/18/1519/18
ze dne 10.04.2018

Jmenování vedoucího Odboru kanceláře úřadu - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh na jmenování nového vedoucího Odboru kanceláře úřadu

2. jmenuje

s účinností od 1.5.2018 Mgr. Petra Paclta vedoucím Odboru kanceláře úřadu

3. ukládá

informovat Mgr. Petra Paclta o jeho jmenování vedoucím Odboru kanceláře úřadu s účinností
od 1.5.2018

3.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 11.04.2018
Tajemník

4. ukládá

zajistit jmenovací listinu a platový výměr pro Mgr. Petra Paclta, vedoucího Odboru kanceláře
úřadu

4.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 23.04.2018
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/1952/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/19/1540/18
ze dne 10.04.2018

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Gymnázium Chodovická 2250 – rekonstrukce toalet a
invalidní wc" - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce"Gymnázium
Chodovická 2250 – rekonstrukce toalet a invalidní wc"

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,
Bc.Jana Hájková, zástupce veřejnosti,
náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Mgr. Zuzana Suchomelová, ředitelka gymnázia,náhradník - PhDr. Zuzana Berchtoldová,
zástupce ředitele gymnázia,

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 "Gymnázium Chodovická 2250
– rekonstrukce toalet a invalidní wc"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.04.2018

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/1949/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/2/1508/18
ze dne 10.04.2018

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. S/20/2016/0074 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost společnosti IPPOS Bohemia s.r.o. doručenou dne 22.3.2018, č.j. MCP 20 006077/2018
ve věci akce "Rekonstrukce komunikace Mezilesí".

2. ukládá

připravit návrh do RMČ Praha 20 akce " Rekonstrukce komunikace Mezilesí"

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.04.2018

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/1935/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/20/1539/18
ze dne 10.04.2018

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce "MŠ Spojenců – nákladní výtah pro hospodářský
pavilon" - (2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce"MŠ
Spojenců – nákladní výtah 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,
Zdeněk Trávníček, zástupce veřejnosti,
náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Mgr. Naďa Blesková, ředitelka ZŠ a MŠ Spojenců,náhradník - Mgr. Milena Karlecová, zástupce
ředitelky MŠ Spojenců

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 "MŠ Spojenců – nákladní výtah
pro hospodářský pavilon"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.04.2018

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/1950/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/21/1538/18
ze dne 10.04.2018

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu
ČOV)" - (2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavebnípráce
"Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV)"

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,
Eva Tůmová, radní MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Alena Šefčíková, 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 ceny25% 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"Rekonstrukce objektu Na Chvalce
(bývalého objektu ČOV)"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2018

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/1951/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/22/1537/18
ze dne 10.04.2018

Pronájem bytu č. 11 v ulici Dobšická 1742 - výsledek výběrového řízení
- (2.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

na návrh komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, uzavření nájemní smlouvy na

pronájem bytu č. 11, standard s příslušenstvím, typ 2+k.k. (plocha 59,49 m2) v bytovém
domě v ulici Dobšická č.p. 1742 s panem XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX na dobu neurčitou

za nájemné 90 Kč/m2/měsíc

2. ukládá

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 11, standard s příslušenstvím, typ

2+k.k. (plocha 59,49 m2) v bytovém domě v ulici Dobšická č.p. 1742 s panem XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX na dobu neurčitou za nájemné 90 Kč/m2/měsíc

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2018

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/1940/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/23/1536/18
ze dne 10.04.2018

Záměr pronájmu bytu č. 10 v bytovém domě Jívanská 1743, Praha -
Horní Počernice - (2.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 10  o dispozici 2+k.k. (60,22 m2), v ulici Jívanská č.p.
1743, Praha - Horní Počernice na úřední desce MČ Praha 20 a realitním portálu

2. jmenuje

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20
Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20
náhradník - Bc. Hana Čížková, radní MČ Praha 20
Ing. Monika Brzkovská, vedoucí OSVŠ
náhradník – Petra Schubertová, referent majetkové správy OHSaI
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaInáhradník - Mgr. Jitka Straňáková, zástupce
vedoucího OHSaI

3. ukládá

zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 10 o dispozici 2+k.k. (60,22 m2), v ulici Jívanská č.p. 1743,
Praha - Horní Počernice na úřední desce MČ Praha 20 a realitním portálu

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 17.04.2018

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/1942/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/24/1547/18
ze dne 10.04.2018

Vyjádření k investičnímu záměru stavby "Přístavba RD a prodejny č. p.
808 na pozemku p. č. 1878, v ulici Šplechnerova, k. ú. Horní Počernice“
- (2.24)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

investiční záměr "Přístavba RD a prodejny č. p. 808 na pozemku p. č. 1878, v ulici
Šplechnerova, k. ú. Horní Počernice“ v rozsahu objemové studie vypracované společností
ARCHDAN,  z prosince 2017.

2. požaduje

- doplnit vyzualizaci uliční sítě a popis řešení dopravy k areálu

- doložit stanoviska

 Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

 Urbanistky 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.

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli ("Přístavba RD a prodejny č. p. 808 na pozemku p. č. 1878, v ulici
Šplechnerova, k. ú. Horní Počernice“)

3.1 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/1946/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/25/1548/18
ze dne 10.04.2018

Územní studie „Robotnice – Chvalka“ - (2.25)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložený ideový záměr na základě studie Robotnice – Chvalka z března 2018

2. souhlasí

s ideovým záměrem zástavby lokality „Robotnice – Chvalka“ rodinnými domy

3. ukládá

Iniciovat jednání s vlastníky pozemků v rozsahu územní studie „Robotnice – Chvalka“ o
 podmínkách a způsobu spolupráce s MČ,  v rozsahu územní studie pro řešené území

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.04.2018
Starostka

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/1968/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/26/1535/18
ze dne 10.04.2018

Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby "Výstavba
nového vjezdu“ na p. č. 512/1, k.ú. Horní Počernice" - (2.26)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním a provedením stavby komunikačního napojení  na pozemku KN  parc. č. 3908/3
v k.ú. Horní Počernice, obec Praha v rozsahu projektové dokumentace -  "Výstavba nového
vjezdu na p. č. 3908/3, k. ú. Horní Počernice",  vypracované Ing. V. Bartákem, Praha 4 z
února 2018.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku parc. č. 3908/3 o výměře 24 m2 panu Michalu Peškovi na dobu
určitou max. 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s panem Michalem Peškem

3. ukládá

předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám - ("Výstavba nového vjezdu
na p. č. 3908/3, k. ú. Horní Počernice")

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2018

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/1948/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/27/1534/18
ze dne 10.04.2018

Záměr realizace Veřejné sbírky pro Azylový dům SKP HoPo - (2.27)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Záměr realizace Veřejné sbírky pro Azylový dům SKP HoPo

2. schvaluje

 realizaci Veřejné sbírky pro Azylový dům SKP HoPo

3. ukládá

podat oznámeni o realizaci Veřejné sbírky pro Azylový dům SKP HoPo

3.1 Zodpovídá: Lenka Tomsová, Ing., Termín: 11.04.2018
Koordinační, programový a projektový pracovník

4. ukládá

zajistit pořádání Veřejné sbírky pro Azylový dům SKP HoPo

4.1 Zodpovídá: Lenka Tomsová, Ing., Termín: 31.12.2018
Koordinační, programový a projektový pracovník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Koordinační, programový a projektový pracovník
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1966/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/28/1533/18
ze dne 10.04.2018

Záměr realizace Veřejné sbírky za účel výroby a instalace pamětní
desky – Vladimír Stoklasa - (2.28)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

záměr realizace Veřejné sbírky pro účel výroby a instalace pamětní desky – Vladimír
Stoklasa

2. schvaluje

realizaci Veřejné sbírky pro účel výroby a instalace pamětní desky – Vladimír Stoklasa

3. ukládá

podat oznámení o pořádání Veřejné sbírky pro účel výroby a instalace pamětní desky –
Vladimír Stoklasa

3.1 Zodpovídá: Lenka Tomsová, Ing., Termín: 11.04.2018
Koordinační, programový a projektový pracovník



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

zajistit ve spolupráci s Divadlem Horní Počernice realizaci Veřejné sbírky  pro účel výroby a
instalace pamětní desky – Vladimír Stoklasa

4.1 Zodpovídá: Lenka Tomsová, Ing., Termín: 31.08.2018
Koordinační, programový a projektový pracovník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Koordinační, programový a projektový pracovník
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1967/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/29/1532/18
ze dne 10.04.2018

Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav
Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy - (2.29)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru
hl.m. Prahy

2. konstatuje, že

nepovažuje návrhy změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
za takové, které by se dotýkaly území MČ Praha 20 negativně

3. ukládá

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 20 informaci o obsahu návrhů změn vlny 01 úprav
Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy dotýkajících se území MČ Praha 20.

3.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 23.04.2018
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/1932/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/3/1546/18
ze dne 10.04.2018

Žádost Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Horní
Počernice, o poskytnutí finančního daru na nákup věcných cen pro děti
- účastníky rybářských závodů v roce 2018 - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Horní
Počernice, Na Svěcence 2169/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice, IČ: 45250294, ve výši
6.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 6.000,- Kč za účelem nákupu věcných cen pro děti -
účastníky rybářských závodů v roce 2018

3. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě zmocnění ZMČ
dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 20 – poskytnutí finančního daru Českému rybářskému
svazu, z.s., místní organizace Horní Počernice

4. ukládá

informovat žadatele, Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Horní Počernice, o usnesení
Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2018

5. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 20 - poskytnutí finančního
daru Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Horní Počernice

5.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka



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

6. ukládá

uzavřít s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Horní Počernice, Na Svěcence
2169/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice, IČ: 45250294, smlouvu o poskytnutí finančního
daru ve výši 6.000,- Kč

6.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1936/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/30/1531/18
ze dne 10.04.2018

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Horní Počernice a k.ú. Zeleneč, obec
Praha za účelem „Rozšíření optické sítě T- Mobile, Horní Počernice –
Zeleneč“ - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

 se zveřejněním záměru pronájmu části pozemků KN  p. č.  3849 o výměře cca 38 m2, p.
č. 3893 o výměře cca 96 m2, p. č. 4024/2 o výměře cca 30 m2, p. č. 4036/175 o výměře
cca 22 m2, p. č. 4036/285 o výměře cca 2 m2, p. č. 423 o výměře cca 834 m2, p. č. 300
o výměře cca 398 m2, p. č. 3944 o výměře cca 30 m2, p. č. 210 o výměře cca 256 m2, p.
č. 3950/1 o výměře cca 596 m2, p. č. 3948/2 o výměře cca 8 m2, p. č. 4066 o výměře cca
856 m2, p. č. 4505 o výměře cca 2 m2 a p. č. 4061 o výměře cca 20 m2, vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha a části pozemků KN  p. č. 779 o výměře cca 2 m2 a p. č. 934 o výměře
cca 26 m2, vše v k.ú. Zeleneč, obec Zeleneč  společnosti Bohemiatel s.r.o. za cenu 120,- Kč/
m2/rok na dobu určitou a to ode dne sepsání Protokolu o  předání pozemků do dne sepsání
Protokolu o převzetí pozemků.,  za účelem „Rozšíření optické sítě T-Mobile, Horní Počernice
– Zeleneč“, na úřední desce MČ Praha 20

2. ukládá

zveřejnit záměr pronájmu části pozemků KN  p. č.  3849 o výměře cca 38 m2, p. č. 3893 o
výměře cca 96 m2, p. č. 4024/2 o výměře cca 30 m2, p. č. 4036/175 o výměře cca 22 m2,
p. č. 4036/285 o výměře cca 2 m2, p. č. 423 o výměře cca 834 m2, p. č. 300 o výměře cca
398 m2, p. č. 3944 o výměře cca 30 m2, p. č. 210 o výměře cca 256 m2, p. č. 3950/1 o
výměře cca 596 m2, p. č. 3948/2 o výměře cca 8 m2, p. č. 4066 o výměře cca 856 m2, p. č.
4505 o výměře cca 2 m2 a p. č. 4061 o výměře cca 20 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec
 Praha a části pozemků KN  p. č. 779 o výměře cca 2 m2 a p. č. 934 o výměře cca 26 m2,
vše  v k.ú. Zeleneč, obec Zeleneč,  společnosti Bohemiatel s.r.o.,  za cenu 120,- Kč/m2/rok
na dobu určitou a to ode dne sepsání Protokolu o  předání pozemků do dne sepsání Protokolu



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

o převzetí pozemků.,  za účelem „Rozšíření optické sítě T-Mobile, Horní Počernice – Zeleneč“,
na úřední desce MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 06.05.2018

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/1961/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/32/1530/18
ze dne 10.04.2018

Žádost o pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze 9 -
Horních Počernicích - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze 9 - Horních Počernicích paní Jitce
Dubské, bytem XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX XXXX

2. ukládá

informovat paní Jitku Dubskou

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 10.05.2018

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/1934/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/33/1529/18
ze dne 10.04.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na
základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 12 –
přesun investičních prostředků na investiční akci „Komunikace a
parkoviště u parku Šedivého“ - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě zmocnění ZMČ
dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 12 – přesun investičních prostředků na investiční akci
„Komunikace a parkoviště u parku Šedivého“

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 12 – přesun investičních
prostředků na investiční akci „Komunikace a parkoviště u parku Šedivého“

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/1953/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/34/1528/18
ze dne 10.04.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na
základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 13 –
podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony
pro MŠ a ZŠ I. - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě zmocnění ZMČ
dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 13 – podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování -  Šablony pro MŠ a ZŠ I.

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 13 – podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování -  Šablony pro MŠ a ZŠ I.

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/1954/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/35/1527/18
ze dne 10.04.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na
základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 15 –
doplnění finančních prostředků na pokrytí nákladů souvisejících s
volbami prezidenta ČR v lednu 2018 - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě zmocnění ZMČ
dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 15 – doplnění finančních prostředků na pokrytí nákladů
souvisejících s volbami prezidenta ČR v lednu 2018

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 15 – doplnění finančních
prostředků na pokrytí nákladů souvisejících s volbami prezidenta ČR v lednu 2018

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/1965/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/36/1526/18
ze dne 10.04.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na
základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 16 –
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze Státního fondu životního
prostředí na financování akce "Místní akční plán ke snížení zátěže
obyvatel MČ s využitím zkušeností a aplikací Místní Agendy 21“ -
(7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě zmocnění ZMČ
dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 16 – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze Státního
fondu životního prostředí na financování akce "Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ
s využitím zkušeností a aplikací Místní Agendy 21“

2. ukládá

předložit pro informaci rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 16 – poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí na financování akce "Místní akční
plán ke snížení zátěže obyvatel MČ s využitím zkušeností a aplikací Místní Agendy 21“

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/1955/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/37/1525/18
ze dne 10.04.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na
základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 17 –
doplatek podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů
a jiných technických herních zařízení za období 1. 10. 2017 – 31. 12.
2017 - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě zmocnění ZMČ
dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 17 – doplatek podílu z obdrženého odvodu z výherních
hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 10. 2017 – 31. 12. 2017

2. ukládá

předložit pro informaci rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 17 – doplatek podílu z
obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za
období 1. 10. 2017 – 31. 12. 2017

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/1956/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/38/1524/18
ze dne 10.04.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na
základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 18 –
ponechání účelových prostředků k čerpání v roce 2018 - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě zmocnění ZMČ dle
usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 18 – ponechání účelových prostředků k čerpání v roce 2018

2. ukládá

předložit pro informaci rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 18 – ponechání účelových
prostředků k čerpání v roce 2018

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/1957/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/39/1523/18
ze dne 10.04.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 19 – investiční účelová dotace na
rekonstrukci památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze
- (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě zmocnění ZMČ dle
usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 19 – investiční účelová dotace na rekonstrukci památkové
budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze

2. ukládá

předložit pro informaci rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na
základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 19 – investiční účelová dotace
na rekonstrukci památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze

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/1959/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/4/1545/18
ze dne 10.04.2018

Žádost Klubu historických vozidel Horní Počernice o.s., o poskytnutí
finančního daru na pořádání akce VETERAN PÁRTY 2018 - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru Klubu historických vozidel Horní Počernice o.s., na
pořádání akce VETERAN PÁRTY 2018 ve výši 30.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč na akci VETERAN PÁRTY 2018, která se
uskuteční dne 5. 5. 2018 v areálu Chvalské tvrze

3. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě zmocnění ZMČ dle
usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 21 – poskytnutí finančního daru Klubu historických vozidel
Horní Počernice o.s.

4. ukládá

informovat žadatele, Klub historických vozidel Horní Počernice o.s., o usnesení Rady městské
části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2018

5. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 21 – poskytnutí finančního
daru Klubu historických vozidel Horní Počernice o.s.

5.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka



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

6. ukládá

uzavřít s Klubem historických vozidel Horní Počernice o.s., Vlásenická 993, 193 00 Praha 9,
Horní Počernice, IČO: 22607404, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč

6.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1937/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/40/1522/18
ze dne 10.04.2018

Pronájem části pozemku KN parc. č. 3935 o výměře cca 26 m2 na
Křovinově náměstí v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

a)  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 29. 4. 2018 do 31. 10. 2018 za nájemné

ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 13.407 Kč/předmět a doba pronájmu panu Ing. Janu Brothánkovi
za účelem provozování venkovní terasy přináležející k vinárně v domě č. p. 9

- uzavření nájemní smlouvy s panem Ing. Janem Brothánkem

b) 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 vždy v době od 1. 4. do 31. 10. v letech
2019 – 2024 panu Ing. Janu Brothánkovi 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.

- uzavření nájemní smlouvy s panem Ing. Janem Brothánkem



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

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 27.04.2018

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/1971/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/41/1521/18
ze dne 10.04.2018

Pronájem části pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 25 m2 v
areálu Chvalské tvrze v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (9.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem 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.

- uzavření nájemní smlouvy se  společností Jahidul spol. s r. o.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu (Jahidul spol. s r. o)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.04.2018

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/1969/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/42/1520/18
ze dne 10.04.2018

Pronájem 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 - (9.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem 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.

- uzavření nájemní smlouvy se  společností Pekařství Moravec spol. s r. o.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu (Pekařství Moravec spol. s r. o)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1972/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/43/1516/18
ze dne 10.04.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na
základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 28 -
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu
práce hl. m. Prahy /v rámci OP Zaměstnanost/ - (9.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě zmocnění ZMČ
dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 28 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu z Úřadu práce hl. m. Prahy /v rámci OP Zaměstnanost/

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 28 - poskytnutí účelové
neinvestiční 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: 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/1976/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/44/1514/18
ze dne 10.04.2018

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 - (9.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. 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.

2. 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

3. 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.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 11.04.2018

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/1978/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/45/1506/18
ze dne 10.04.2018

Smlouva s vlastníkem veřejné dopravní infrastruktury – D11 MÚK
Beranka - (9.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy mezi MČ Praha 20, jako vlastníkem veřejné dopravní infrastruktury,
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

2. trvá

na usnesení č. RMČ/110/1/1445/18 ze dne 6.3.2018

3. ukládá

předložit smlouvu k podpisu smluvním stranám (Ředitelství silnic a dálnic ČR)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2018

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/1980/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/5/1544/18
ze dne 10.04.2018

Žádost o finanční dar na činnost spolku SENIOŘI ČR, z.s., základní
organizace Senioři Horní Počernice, z.s. - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru na činnost spolku SENIOŘI ČR, z.s., ZO Senioři Horní
Počernice, ve výši 35.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na dofinancování celoroční činnosti spolku
SENIOŘI ČR, z.s., ZO Senioři Horní Počernice

3. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě zmocnění ZMČ
dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 22 – poskytnutí finančního daru spolku SENIOŘI ČR,
z.s., ZO Senioři Horní Počernice

4. ukládá

informovat žadatele, spolek SENIOŘI ČR, z.s., ZO Senioři Horní Počernice, o usnesení Rady
městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2018

5. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 22 – poskytnutí finančního
daru spolku SENIOŘI ČR, z.s., ZO Senioři Horní Počernice

5.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka



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

6. ukládá

uzavřít se spolkem SENIOŘI ČR, z.s., ZO Senioři Horní Počernice, smlouvu o poskytnutí
finančního daru ve výši 20.000,- Kč

6.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1938/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/6/1513/18
ze dne 10.04.2018

Žádost o finanční dar na činnost Svazu tělesně postižených v ČR z.s.,
místní organizace Horní Počernice - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru na činnost Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní
organizace Horní Počernice, ve výši 25.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na dofinancování celoroční činnosti Svazu
tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Horní Počernice

3. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě zmocnění ZMČ dle
usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 23 – poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených
v České republice z.s., místní organizace Horní Počernice

4. ukládá

informovat žadatele, Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Horní
Počernice, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2018

5. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 23 – poskytnutí finančního
daru Svazu tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Horní Počernice

5.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka



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

6. ukládá

uzavřít se Svazem tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Horní
Počernice, IČ: 750 96 692, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč

6.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2018

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/1939/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/7/1512/18
ze dne 10.04.2018

Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily o poskytnutí
finančního daru na částečné pokrytí nákladů na pořádání 5. ročníku
Hudebního festivalu u sv. Ludmily v Praze na Chvalech - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily o poskytnutí finančního daru ve výši
40.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na pořádání 5. ročníku Hudebního festivalu u sv.
Ludmily v Praze na Chvalech

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na pořádání 5.
ročníku Hudebního festivalu u sv. Ludmily v Praze na Chvalech Římskokatolické farnosti u
kostela sv. Ludmily a použití znaku městské části na propagačních materiálech festivalu

3. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě zmocnění ZMČ dle
usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 24 - poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti u
kostela sv. Ludmily, Na Chvalské tvrzi 860/1, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

4. ukládá

informovat žadatele, Římskokatolickou farnost u kostela sv. Ludmily, o usnesení Rady městské
části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2018

5. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 24 - poskytnutí finančního
daru Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily, Na Chvalské tvrzi 860/1, 193 00 Praha
9 - Horní Počernice

5.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka



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

6. ukládá

uzavřít s Římskokatolickou farností u kostela sv. Ludmily, Na Chvalské tvrzi 860/1, 193 00
Praha 9 - Horní Počernice, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč

6.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2018

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/1941/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/8/1509/18
ze dne 10.04.2018

Žádost o spolupořadatelství XIII. ročníku festivalu studentských
orchestrů "Hudební odpoledne 2018" a poskytnutí finančního daru na
akci - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní umělecké školy, Praha 9, Ratibořická 30, o spoluúčast městské části
na akci "Hudební odpoledne 2018", a to:

udělení záštity paní místostarostky Mgr. Evy Březinové
finanční dar ve výši 32.000,- Kč
použití znaku MČ Praha 20 na všech propagačních materiálech
výpůjčku areálu Chvalské tvrze pro konání festivaluzapůjčení zařízení - 40 židlí do Divadla
HP pro orchestry, 10 ks lavic a stolů pro diváky v areálu Chvalské tvrze, 2 sudy na odpad v
době konání akce

2. schvaluje

• konání XIII. ročníku festivalu studentských orchestrů "Hudební odpoledne 2018",
• udělení záštity paní místostarostky Mgr. Evy Březinové
• zápůjčku areálu Chvalské tvrze v sobotu dne 19. 5. 2018 od 15:00 hod do cca 20:00 hod

(příprava ozvučení od 10:00 hod) Základní umělecké škole, Praha 9, Ratibořická 1899/30,
• použití znaku Městské části Praha 20 na všech propagačních materiálech XIII. ročníku

festivalu studentských orchestrů "Hudební odpoledne 2018",
• poskytnutí finančního daru ve výši 27.000,- Kč na úhradu nákladů na pronájem podia a

na festivalový katalog,
• zapůjčení 2 ks sudů na odpad do areálu Chvalské tvrze dne 19. 5. 2018,
• výpůjčku části obecních pozemků KN parc. č. 1984 o výměře cca 480 m2, KN parc. č.

1990 o výměře cca 2600 m2, KN parc. č. 1991 o výměře cca 2100 m2, v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, Základní umělecké škole, Praha 9, Ratibořická 1899/30, za účelem
pořádání akce "Hudební odpoledne 2017" dne 19. 5. 2018,

• uzavření smlouvy o výpůjčce části obecních pozemků KN parc. č. 1984 o výměře cca
480 m2, KN parc. č. 1990 o výměře cca 2600 m2, KN parc. č. 1991 o výměře cca 2100
m2, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, Základní umělecké škole, Praha 9, Ratibořická
1899/30, za účelem pořádání akce "Hudební odpoledne 2018" dne 19. 5. 2018

3. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě zmocnění ZMČ
dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 25 - poskytnutí finančního daru XIII. ročníku festivalu
studentských orchestrů "Hudební odpoledne 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 smlouvu o poskytnutí finančního daru se Základní uměleckou školou, Praha 9,
Ratibořická 1899/30, ve výši 27.000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2018

5. ukládá

uzavřít smlouvu o výpůjčce části obecních pozemků KN parc. č. 1984 o výměře cca 480 m2,
KN parc. č. 1990 o výměře cca 2600 m2, KN parc. č. 1991 o výměře cca 2100 m2, v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, se Základní uměleckou školou, Praha 9, Ratibořická 1899/30,
za účelem pořádání XIII. ročníku festivalu studentských orchestrů "Hudební odpoledne 2018"
dne 19. 5. 2018

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 18.05.2018

6. ukládá

informovat ředitele Základní umělecké školy o usnesení Rady m. č. Praha 20 ve věci konání
XIII. ročníku festivalu studentských orchestrů "Hudební odpoledne 2018", použití znaku
městské části, záštitě paní místostarostky Mgr. Evy Březinové nad akcí a dále o nutnosti jednat
o výpůjčce 40 židlí, 10 ks lavic a stolů s Chvalským zámkem.

6.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2018

7. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 25 - poskytnutí finančního
daru XIII. ročníku festivalu studentských orchestrů "Hudební odpoledne 2018"

7.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka

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/1943/2018



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

112. schůze

číslo RMC/112/9/1511/18
ze dne 10.04.2018

Žádost o finanční dar na činnost Svazu postižených civilizačními
chorobami, ZO Horní Počernice - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru na celoroční činnost SPCCH ZO Horní Počernice ve výši
25.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na dofinancování celoroční činnosti Svazu
postižených civilizačními chorobami, z.s., základní organizace Praha 20, Horní Počernice, IČ:
71012818

3. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě zmocnění ZMČ
dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 26 - poskytnutí finančního daru Svazu postižených
civilizačními chorobami, z.s., základní organizace Praha 20, Horní Počernice

4. ukládá

uzavřít se Svazem postižených civilizačními chorobami, z.s., základní organizace Praha 20,
Horní Počernice, IČ: 71012818, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2018

5. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě zmocnění ZMČ dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 26 - poskytnutí finančního
daru Svazu postižených civilizačními chorobami, z.s., základní organizace Praha 20, Horní
Počernice

5.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 23.04.2018
Starostka



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

6. ukládá

informovat žadatele, Svaz postižených civilizačními chorobami, z.s., základní organizace Praha
20, Horní Počernice, IČ: 71012818, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí
finančního daru

6.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2018

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/1945/2018


