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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

115. jednání datum konání:
10.05.2018

 
čís. RMC/115/1/1606/18 - RMC/115/9/1612/18

 
 
 
 
 



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

115. schůze

číslo RMC/115/1/1606/18
ze dne 10.05.2018

Uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro
provádění stavby s Ing. Ivanem Řezáčem - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby s Ing.
Ivanem Řezáčem, Šumavská, 991/31, 120 00, Praha 2, IČ 12492256

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby
s Ing. Ivanem Řezáčem

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 18.05.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/2034/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/10/1613/18
ze dne 10.05.2018

Žádost Ing. Lenky Malé o individuální dotaci - příspěvek na
jednorázové sportovní akce a pronájem - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Ing. Lenky Malé, o individuální dotaci - příspěvek na jednorázové sportovní akce
a pronájem v roce 2018 ve výši 27.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a
volnočasových aktivit

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Ing. Lence Malé, XXXXXXXX XXXXXXX, Praha 9,
193 00, na jednorázové sportovní akce a pronájem v roce 2018 ve výši 24.000,- Kč, a to na
materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Ing. Lenkou Malou,
XXXXXXXX XXXXXXX, Praha 9, 193 00

4. ukládá

informovat Ing. Lenku Malou, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí
individuální dotace na rok 2018 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.05.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2038/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/11/1614/18
ze dne 10.05.2018

Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na
podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., Božanovská 2098, Praha 9 - Horní Počernice, o
individuální dotaci na podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu v roce 2018 ve výši 290.000,-
Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 SC Xaverov, z.s., Božanovská 2098, Praha 9 -
Horní Počernice, na podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu v roce 2018 ve výši 290.000,-
Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady.

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace pro SC Xaverov, z.s., Božanovská 2098, Praha 9 - Horní
Počernice, na podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu, k projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/2040/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/12/1615/18
ze dne 10.05.2018

Žádost spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s., o individuální dotaci na obnovu a pořízení sportovního vybavení,
údržba Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích v oblasti
sportu a bezpečnosti, všestranný sport dětí a mládeže - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci
na obnovu a pořízení sportovního vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikaci a vzdělávání
vedoucích v oblasti sportu a bezpečnosti, všestranný sport dětí a mládeže v roce 2018 ve výši
150.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň
Horní Počernice, z.s., na obnovu a pořízení sportovního vybavení, údržbu Chvalského lomu,
kvalifikaci a vzdělávání vedoucích v oblasti sportu a bezpečnosti, všestranný sport dětí a
mládeže v roce 2018 ve výši 100.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady.

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na obnovu a pořízení sportovního vybavení, údržbu
Chvalského lomu, kvalifikaci a vzdělávání vedoucích v oblasti sportu a bezpečnosti, všestranný



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

sport dětí a mládeže v roce 2018 spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s., Na Chvalské tvrzi 860/1, Praha 9, k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/2041/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/13/1604/18
ze dne 10.05.2018

Občanský sňatek - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. pověřuje

zastupitele Jaroslava Kočího oddáváním dne 30. 6. 2018 v 13:00 hod

zastupitelku Alexandru Kohoutovou oddáváním  dne 11. 8. 2018 ve 12:00 hod

zastupitelku Alenu Štrobovou oddáváním 22. 9. 2018 v 11:00 hod a 27. 9. 2018 14:00  hod

2. schvaluje

právo úžívat závěsný odznak s velkým státním znakem pro zastupitele pověřené oddáváním.

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/2033/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/14/1603/18
ze dne 10.05.2018

Návrh na projednání přípravy konání Veřejného fóra UR-10 problémů -
(2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o přípravě konání Veřejného fóra UR - 10 problémů v rámci projektu Zdravá MČ
a MA21

2. ukládá

garantům tématických stolů účast na Veřejném fóru UR-10 problémů konaného 29.5.2018

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 29.05.2018
Starostka

2.2 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 29.05.2018
Tajemník

3. ukládá

koordinátorce projektu Zdravá MČ a MA21 aktualizaci plnění opatření k ověřeným problémům
z Veřejného fóra UR-10 problémů v roce 2017 v databázi  NSZM ČR

3.1 Zodpovídá: Lenka Tomsová, Ing., Termín: 28.05.2018
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/2028/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/15/1581/18
ze dne 10.05.2018

Podání projektové žádosti na základě výzvy "Místní akční plány
rozvoje vzdělávání II" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

vyhlášení výzvy "Místní akční plány rozvoje vzdělávání II" v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání

2. schvaluje

podání projektové žádosti o dotaci v rámci výzvy "Místní akční plány rozvoje vzdělávání II" v
rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v maximální výši 9.100.000,- Kč

3. schvaluje

spolufinancování způsobilých výdajů ve výši 5% z rozpočtu MČ Praha 20 za předpokladu
obdržení dotace ze strany MŠMT na uvedený projekt

4. pověřuje

Mgr. Evu Březinovou, zástupce starostky MČ Praha 20, k podání předmětné žádosti a s tím
souvisejícím právním úkonům jménem 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.

5. ukládá

předložit ZMČ informaci o podání projektové žádosti o dotaci v rámci výzvy "Místní akční plány
rozvoje vzdělávání II" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání

5.1 Zodpovídá: Mgr. Eva Březinová, Termín: 25.06.2018
Místostarosta

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/2039/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/16/1616/18
ze dne 10.05.2018

Připomínky k novele pražských stavebních předpisů - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

se zrušení odstavců týkajících se požadavků na proslunění tak, jak je to navrhováno
v textu návrhu Nařízení, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl.m.
Prahy (pražské stavební předpisy), který byl dne 17.4.2018 schválen Radou hl.m. Prahy.

2. nemá námitek

k požadavku na technickou specifikaci pro dobíjecí stanice a čerpací stanice
pohonných hmot

3. ukládá

zaslat RMČ schválenou připomínku k novele pražských stavebních předpisů na adresu
psp@ipr.praha.eu.

3.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 18.05.2018
Člen rady

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/2036/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/17/1602/18
ze dne 10.05.2018

Žádost o svolení pořádat akci RODINNÝ BĚH na území MČ Praha 20 a
technickou podporu - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost předsedkyně Atletického oddílu TJ Sokol Horní Počernice, paní
Jany Petráňové, Chvalkovická 2031/47, Praha 9 - Horní Počernice, o souhlas s pořádáním akce
"RODINNÝ BĚH" dne 16.5.2018 a žádost o výpůjčku 3 ks stolů a 3 ks lavic na akci "RODINNÝ
BĚH"

2. schvaluje

pořádání akce "RODINNÝ BĚH" dne 16.5.2018 organizovanou Atletickým oddílem TJ Sokol
Horní Počernice ve spolupráci s RC MUM, Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, za podmínky
uvedení pozemků do původního stavu a závoz 3 ks velkých stolů a 3 ks lavic zapůjčených
příspěvkovou organizací Chvalský zámek na akci dne 16.5. 2018

3. ukládá

informovat předsedkyni Atletického oddílu TJ Sokol Horní Počernice, o usnesení Rady m.č.
Praha 20 ve věci souhlasu s pořádáním akce "RODINNÝ BĚH" a s technickou podporou ze
strany městské části na akci dne 16.5.2018 podmíněné uvedením pozemků do původního
stavu ze strany TJ Sokol Horní Počernice ve spolupráci s RC MUM

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 14.05.2018



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

zajistit na akci "RODINNÝ BĚH", která se koná dne 16. 5. 2018 v době od 16:00 hod do 17.30
hod. závoz 3 velkých stolů a 3 lavic zapůjčených příspěvkovou organizací Chvalský zámek

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 16.05.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/2046/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/18/1601/18
ze dne 10.05.2018

Koupě pozemku KN parc. č. 3552/2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
- (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s úplatným nabytím  pozemku KN parc. č. 3552/2 o výměře 87 m2, druh pozemku
trvalý travní porost v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  za kupní cenu ve výši 101.520,-

Kč, tj. 1.166,90 Kč/m2, z vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

 - s uzavřením kupní smlouvy s XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX.

2. ukládá

- předložit úplatné nabytí pozemku KN parc. č. 3552/2 o výměře 87 m2, druh pozemku
trvalý travní porost v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  za kupní cenu ve výši 101.520,-

Kč, tj. 1.166,90 Kč/m2 z vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX k projednání v Zastupitelstvu MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

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/2032/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/2/1607/18
ze dne 10.05.2018

Žádost společnosti Tichý svět, o.p.s., o individuální dotaci v oblasti
zdravotní a sociální na projekt "Tichá linka" - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost společnosti Tichý svět, o.p.s., o individuální dotaci v oblasti zdravotní a sociální na
projekt "Tichá linka" ve výši 50.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a
protidrogové

2. neschvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 společnosti Tichý svět, o.p.s., Staňkovská 378,
Praha 9, 198 00, IČO: 266 11 716, na projekt "Tichá linka" ve výši 50.000,- Kč, neboť
požadavek na dotaci se týká výlučně mzdových nákladů na zaměstnance organizace

3. ukládá

informovat Tichý svět, o.p.s., o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí
individuální dotace na rok 2018

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.05.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/2014/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/20/1600/18
ze dne 10.05.2018

Dům dětí a mládeže-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2017 -
(7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže za rok 2017 na základě
předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2017 - rozvaha k 31.12.2017,
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017, příloha k 31.12.2017, přehled pohledávek k 31.12.2017,
inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2017.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 9.991.460,43 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 14.619,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 9.921.435,67 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 4.143,70 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2017 je 80.500,06 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 80 500,06 Kč následovně:
Fond odměn tj. 80%    64 400,00 Kč

Rezervní fond tj. 20%  16 100,06 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 a o
schválení účetní závěrky za rok 2017 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 24.05.2018
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2021/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/21/1599/18
ze dne 10.05.2018

FZŠ Chodovická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2017 - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku FZŠ Chodovická za rok 2017 na základě předložených podkladů pro schválení
účetní závěrky za rok 2017 - rozvaha k 31.12.2017, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017,
příloha k 31.12.2017, přehled pohledávek k 31.12.2017, inventarizace rozvahových a
podrozvahových účtů k 31.12.2017.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 34.660.549,39 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 733.291,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 34.613.459,99 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 484.907,87 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2017 je 295.472,53 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 295.472,53 Kč následovně:
Fond odměn tj. 70%    206.830,00 Kč

Rezervní fond tj. 30%    88.642,53 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 a o
schválení účetní závěrky za rok 2017 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 24.05.2018
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2022/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/22/1598/18
ze dne 10.05.2018

Chvalský zámek-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2017 - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Chvalský zámek za rok 2017 na základě předložených
podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2016 - rozvaha k 31.12.2017, výkaz zisku a
ztráty k 31.12.2017, příloha k 31.12.2017, přehled pohledávek k 31.12.2017, inventarizace
rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2017.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 8.016.304,45 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 1.337.104,26 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 7.790.962,25 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 1.069.433,64 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2017 je 493.012,82 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 493.012,82 Kč následovně:
Fond odměn tj. 60%    295.807,68 Kč

Rezervní fond tj. 40%  197.205,14 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 a o
schválení účetní závěrky za rok 2017 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 24.05.2018
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2023/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/23/1597/18
ze dne 10.05.2018

KC Horní Počernice-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2017 -
(7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku KC Horní Počernice za rok 2017 na základě předložených podkladů pro
schválení účetní závěrky za rok 2017 - rozvaha k 31.12.2017, výkaz zisku a ztráty
k 31.12.2017, příloha k 31.12.2017, přehled pohledávek k 31.12.2017, inventarizace
rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2017

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 10.052.833,74 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 84.557,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 10.137 390,74 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,- KČ.

Hospodářský výsledek za rok 2017 je 0 Kč.

.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.



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

Informovat příspěvkovou organizaci  o schválení účetní závěrky za rok 2017 zřizovatelem.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 24.05.2018
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2024/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/24/1596/18
ze dne 10.05.2018

MŠ Chodovická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2017 - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku MŠ Chodovická za rok 2017 na základě předložených podkladů pro schválení
účetní závěrky za rok 2017 - rozvaha k 31.12.2017, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017,
příloha k 31.12.2017, přehled pohledávek k 31.12.2017, inventarizace rozvahových a
podrozvahových účtů k 31.12.2017

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 27.372.427,75 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 17.040,- Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 27.192.703,10 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 2.786,02 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2017 je 193.978,63 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 193.978,63 Kč následovně:
Fond odměn tj. 80%   155.182,90 Kč

Rezervní fond tj. 20%   38.795,73 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 a o
schválení účetní závěrky za rok 2017 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 24.05.2018
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2025/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/25/1595/18
ze dne 10.05.2018

MŠ U Rybníčku-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2017 - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku MŠ U Rybníčku za rok 2017 na základě předložených podkladů pro schválení
účetní závěrky za rok 2017 - rozvaha k 31.12.2017, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017,
příloha k 31.12.2017, přehled pohledávek k 31.12.2017, inventarizace rozvahových a
podrozvahových účtů k 31.12.2017

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 9.847.055,05 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 23.137,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 9.747.693,09 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 5.276,55 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2017 je 117.222,41 Kč.

.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 117.222,41 Kč následovně:
Fond odměn tj. 80%    93.777,43 Kč

Rezervní fond tj. 20%    23.444,98 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 a o
schválení účetní závěrky za rok 2017 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 24.05.2018
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2026/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/26/1594/18
ze dne 10.05.2018

Místní veřejná knihovna-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2017
- (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Místní veřejná knihovna za rok 2017 na základě předložených podkladů
pro schválení účetní závěrky za rok 2017 - rozvaha k 31.12.2017, výkaz zisku a ztráty
k 31.12.2017, příloha k 31.12.2017, přehled pohledávek k 31.12.2017, inventarizace
rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2017

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 5.434.057,24 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,00 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 5.433.726,46 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,00 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2017 je 330,78 Kč.

.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 330,78 Kč následovně:

Rezervní fond tj. 100%    330,78 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 a o
schválení účetní závěrky za rok 2017 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 24.05.2018
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2027/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/27/1593/18
ze dne 10.05.2018

ZŠ a MŠ Spojenců-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2017 -
(7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku ZŠ a MŠ Spojenců za rok 2017 na základě předložených podkladů pro schválení
účetní závěrky za rok 2017 - rozvaha k 31.12.2017, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017,
příloha k 31.12.2017, přehled pohledávek k 31.12.2017, inventarizace rozvahových a
podrozvahových účtů k 31.12.2017.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 20.132.941,15 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 73.299,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 20.089.517,26 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 4.200,00 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2017 je 112.522,89 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 112.522,89 Kč následovně:

Fond odměn tj. 80%    90.018,31 Kč

Rezervní fond tj. 20%  22.504,58 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 a o
schválení účetní závěrky za rok 2017 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 24.05.2018
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2029/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/28/1592/18
ze dne 10.05.2018

ZŠ Ratibořická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2017 - (7.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku ZŠ Ratibořická za rok 2017 na základě předložených podkladů pro schválení
účetní závěrky za rok 2017 - rozvaha k 31.12.2017, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017,
příloha k 31.12.2017, přehled pohledávek k 31.12.2017, inventarizace rozvahových a
podrozvahových účtů k 31.12.2017.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 40.207.721,31 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 356.028,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 40.207.574,35 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 67.512,00 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2017 je 288.663,13 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 288.663,13 Kč následovně:
Fond odměn tj. 80%    230.930,50 Kč

Rezervní fond tj. 20%    57.732,63 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 a o
schválení účetní závěrky za rok 2017 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 24.05.2018
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2030/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/29/1591/18
ze dne 10.05.2018

ZŠ Stoliňská-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2017 - (7.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku ZŠ Stoliňská za rok 2017 na základě předložených podkladů pro schválení
účetní závěrky za rok 2017 - rozvaha k 31.12.2017, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017,
příloha k 31.12.2017, přehled pohledávek k 31.12.2017, inventarizace rozvahových a
podrozvahových účtů k 31.12.2017.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 28.686.156,44 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 311.883,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 28.557.283,57 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 214.925,00 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2017 je 225.830,87 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 225.830,87 Kč následovně:

Fond odměn tj. 80%    180.664,00 Kč

Rezervní fond tj. 20%    45.166,87 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 a o
schválení účetní závěrky za rok 2017 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 24.05.2018
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2031/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/3/1608/18
ze dne 10.05.2018

Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální
dotaci na podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské
pomoci Horní Počernice - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice, o individuální dotaci na podporu sociální
služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice v roce 2018 ve výši
140.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice,
Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, na podporu sociální služby Azylový
dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice v roce 2018 ve výši 100.000,- Kč, a to na
nemateriálové náklady - úhradu energií a nájemného.

3. ukládá

předložit žádost o poskytnutí dotace na podporu sociální služby Azylový dům Střediska
křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice,
k projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/2015/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/30/1590/18
ze dne 10.05.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 29 – finanční dar pro orchestr Big
Band ZUŠ Horní Počernice na krytí nákladů při výjezdu do Francie -
(7.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18
č. 29 – finanční dar pro orchestr Big Band ZUŠ Horní Počernice na krytí nákladů při výjezdu
do Francie

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. 29 – finanční dar pro orchestr
Big Band ZUŠ Horní Počernice na krytí nákladů při výjezdu do Francie

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Referent rozpočtář
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2043/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/31/1589/18
ze dne 10.05.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 30 – poskytnutí finančního daru z
rozpočtu MČ Basketbalu Sokol Horní Počernice na podporu účasti na
Národním finále minibasketbalového oddílu dívek - (7.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18
č. 30 – poskytnutí finančního daru z rozpočtu MČ Basketbalu Sokol Horní Počernice na podporu
účasti na Národním finále minibasketbalového oddílu dívek

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. 30 – poskytnutí finančního
daru z rozpočtu MČ Basketbalu Sokol Horní Počernice na podporu účasti na Národním finále
minibasketbalového oddílu dívek

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/2042/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/32/1588/18
ze dne 10.05.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 31 – zhotovení a instalace sochy a
dvou laviček u budovy ÚMČ Jívanská 647 - (7.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18
č. 31 – zhotovení a instalace sochy a dvou laviček u budovy ÚMČ Jívanská 647

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. 31 – zhotovení a instalace sochy
a dvou laviček u budovy ÚMČ Jívanská 647

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/2044/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/33/1587/18
ze dne 10.05.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 32 - poskytnutí neinvestiční účelové
dotace – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -
Šablony pro MŠ a ZŠ I - ZŠ Stoliňská - (9.01)

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. 32 - poskytnutí neinvestiční účelové dotace – podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I - ZŠ Stoliňská

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. 32 - poskytnutí neinvestiční
účelové dotace – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ
a ZŠ I - ZŠ Stoliňská

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/2048/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/34/1586/18
ze dne 10.05.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 33 – poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl. m. Prahy v
rámci OP zaměstnanost - veřejně prospěšné práce - (9.02)

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. 33 – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu z Úřadu práce hl. m. Prahy v rámci OP zaměstnanost - veřejně prospěšné práce

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. 33 – poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl. m. Prahy v rámci OP zaměstnanost
- veřejně prospěšné práce

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/2049/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/35/1585/18
ze dne 10.05.2018

Umístění sochy v přírodním divadle - (9.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

umístění sochy sedící ženy od akademické sochařky Kristiny Martinkové-
Markupové do areálu letního divadla

2. ukládá

zajistit přesun a ve spolupráci s p. Vondruškou umístění sochy

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 14.05.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2058/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/36/1584/18
ze dne 10.05.2018

Návrh na schválení smlouvy na podporu řemesel - (9.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

schvaluje smlouvu na podporu řemesel s panem Petrem Bedrníkem, K zeleným domkům
191/14, Kunratice, Praha 4 a paní Janou Šťastnou, Pašková 338, Zbraslav, Praha 5.

2. ukládá

OMH -  zajistit podpis smlouvy na podporu řemesel s panem Petrem Bedrníkem, K zeleným
domkům 191/14, Kunratice, Praha 4 a paní Janou Šťastnou, Pašková 338, Zbraslav, Praha 5..

2.1 zajistit podpis smlouvy na podporu řemesel s panem Petrem Bedrníkem, K zeleným
domkům 191/14, Kunratice, Praha 4 a paní Janou Šťastnou, Pašková 338, Zbraslav,
Praha 5.
Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 14.05.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2050/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/37/1583/18
ze dne 10.05.2018

Pronájem 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), části pozemku KN parc. č. 1987/1 (plocha 2, plocha 1), části
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), části
pozemku KN parc. č. 1987/1 (plocha 2, plocha 1), části 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), části pozemku
KN parc. č. 1987/1 (plocha 2, plocha 1), části 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: 11.05.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2059/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/4/1609/18
ze dne 10.05.2018

Žádost organizace LRS Chvaly, o.p.s., o individuální dotaci v oblasti
zdravotní a sociální na projekt "Pobytové rehabilitační, terénní a
sociální služby v LRS Chvaly" - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace LRS Chvaly, o.p.s., o individuální dotaci v oblasti zdravotní a sociální na
projekt "Pobytové rehabilitační, terénní a sociální služby v LRS Chvaly" ve výši 100.000,- Kč
a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové

2. nesouhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 LRS Chvaly, o.p.s., Stoliňská 920/41, Praha
9 - Horní Počernice, IČO: 24805807, na projekt "Pobytové rehabilitační, terénní a sociální
služby v LRS Chvaly", pořízení DNIM do 60 tis., licence, neboť se nejedná o přímé náklady
na poskytnutí sociální služby

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt  LRS Chvaly, o.p.s., Stoliňská 920/41, Praha
9 - Horní Počernice, IČO: 24805807, k projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/2017/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/5/1605/18
ze dne 10.05.2018

Žádost spolku RC MUM o souhlas s pořádáním akce ke Dni dětí
"POHÁDKOVÝ LES" a o poskytnutí technické podpory na akci - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku RC MUM, Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, o souhlas s pořádáním akce
ke Dni dětí "POHÁDKOVÝ LES" a o poskytnutí technické podpory - posekání trávy v okolí
rybníka Koupaliště před akcí, výpůjčku 3 stánků, vyvedení elektřiny, zajištění mobilního WC,
zajištění dopravy 5 stolů a 8 lavic zapůjčených Chvalským zámkem na akci "POHÁDKOVÝ LES",
která se koná dne 3.6. 2018 na louce a v lese u koupaliště ve Svépravicích

2. schvaluje

pořádání 18. ročníku akce "POHÁDKOVÝ LES" na téma "Cesta kolem světa" ke Dni dětí dne 3.
6. 2018 na louce a v lese u rybníka Koupaliště ve Svépravicích

3. schvaluje

technickou podporu 18. ročníku akce "POHÁDKOVÝ LES", organizovanou spolkem RC MUM,
Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, v době od 12:30 do 17:30 hod, v rozsahu:

• posekání trávy v okolí rybníka Koupaliště před akcí
• zapůjčení a doprava 3 stánků
• vyvedení elektřiny
• zajištění mobilního WC
• dopravy 5 stolů a 8 lavic zapůjčených Chvalským zámkem

4. ukládá

informovat žadatele, RC MUM, Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, o usnesení Rady m.č.
Praha 20 ve věci souhlasu s pořádáním akce "POHÁDKOVÝ LES" ke Dni dětí a technickou
podporou ze strany městské části dne 3. 6. 2018

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.05.2018



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 technickou podporu akce "POHÁDKOVÝ LES" ke Dni dětí dne 3. 6. 2018 v době od
12.30 hod do 17.30 hod

5.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 03.06.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/2018/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/7/1610/18
ze dne 10.05.2018

Žádost Martiny Ptáčkové o individuální dotaci na bojové sporty -
kickbox, box, Hand to Hand atd. v roce 2018 - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Martiny Ptáčkové o individuální dotaci na bojové sporty - kickbox, box, Hand to Hand
atd. v roce 2018 ve výši 49.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových
aktivit

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 žadateli, Martině Ptáčkové, XXXXXXXXXXXX
XXXXXX, Praha 9, 193 00, na bojové sporty - kickbox, box, Hand to Hand atd. v roce 2018
ve výši 30.000,- Kč, a to na materiálové náklady.

3. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Martinou Ptáčkovou,
XXXXXXXXXXXX XXXXXX, Praha 9, 193 00

4. ukládá

informovat žadatele, Martinu Ptáčkovou, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci žádosti o
poskytnutí individuální dotace na rok 2018

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.05.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2020/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/8/1611/18
ze dne 10.05.2018

Žádost o finanční dar na zhotovení poháru pro vítěze Memoriálu
Martina Turny - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost XXXXXX XXXXX o poskytnutí finančního daru na zhotovení poháru pro vítěze Memoriálu
Martina Turny při závodech 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích ve dnech 19. 5. - 20. 5.
2018, ve výši 5.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na zhotovení poháru pro vítěze Memoriálu
Martina Turny, při závodech 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích ve dnech 19. 5. - 20. 5.
2018, pro p. XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Praha 9, 193 00

3. schvaluje

smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč, na zhotovení poháru pro vítěze
Memoriálu Martina Turny

4. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě zmocnění ZMČ
dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 14 – poskytnutí finančního daru na zhotovení poháru
pro vítěze Memoriálu Martina Turny

5. ukládá

informovat žadatele, p. XXXXXX XXXXX, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci
poskytnutí finančního daru na zhotovení poháru pro vítěze Memoriálu Martina Turny

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.05.2018

6. ukládá

uzavřít s p. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Praha 9, smlouvu o poskytnutí finančního
daru ve výši 5.000,- Kč, na zhotovení poháru pro vítěze Memoriálu Martina Turny

6.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.05.2018



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

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. 14 – poskytnutí finančního
daru na zhotovení poháru pro vítěze Memoriálu Martina Turny

7.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/2016/2018



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

115. schůze

číslo RMC/115/9/1612/18
ze dne 10.05.2018

Žádost Josefa Ptáčka o individuální dotaci na bojové sporty - JIU
JITSU, GRAPPLING, MMA, JUDO, KICKBOX, BJJ, Hand to Hand, SAMBO
- (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Josefa Ptáčka, zákonného zástupce žadatele, o individuální dotaci na bojové sporty -
JIU JITSU, GRAPPLING, MMA, JUDO, KICKBOX, BJJ, Hand to Hand, SAMBO v roce 2018 ve
výši 48.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 žadateli, zastoupenému zákonným zástupcem
Josefem Ptáčkem, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, Praha 9, 193 00, na bojové sporty - JIU JITSU,
GRAPPLING, MMA, JUDO, KICKBOX, BJJ, Hand to Hand, SAMBO v roce 2017 ve výši 20.000,-
Kč, a to na materiálové náklady - sportovní vybavení a ochranné pomůcky.

3. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Josefem Ptáčkem,
zákonným zástupcem žadatele, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, Praha 9, 193 00



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

informovat žadatele zastoupeného zákonným zástupcem Josefem Ptáčkem, o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na bojové sporty - JIU JITSU,
GRAPPLING, MMA, JUDO, KICKBOX, BJJ, Hand to Hand, SAMBO v roce 2018

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.05.2018

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2037/2018


