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Rada městské části Praha
20

118. jednání datum konání:
05.06.2018

 
čís. RMC/118/10/1655/18 - RMC/118/9/1654/18

 
 
 
 
 



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

118. schůze

číslo RMC/118/10/1655/18
ze dne 05.06.2018

Výsledky kontroly vyúčtování veřejné sbírky pro Azylový dům, kterou
prováděl MHMP , Odbor daní, poplatků a cen - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Výsledky kontroly vyúčtování veřejné sbírky pro Azylový dům, kterou prováděl MHMP , Odbor
daní, poplatků a cen

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Koordinační, programový a projektový pracovník
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2089/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/11/1656/18
ze dne 05.06.2018

Žádost Divadelního sdružení Horních Počernic o individuální dotaci na
celoroční činnost v roce 2018 - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Divadelní sdružení Horních Počernic, Vysokovská 1158/57, Praha 9, o
individuální dotaci na celoroční činnost v roce 2018 ve výši 236.000,- Kč a doporučení Komise
kultury a mládeže

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Divadelní sdružení Horních Počernic,
Vysokovská 1158/57, Praha 9, na celoroční činnost v roce 2018 ve výši 169.000,- Kč, a to
na materiálové a nemateriálové náklady projektů a na částečné pokrytí osobních nákladů
projektů.

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na celoroční činnost v roce 2018 spolku Divadelní sdružení
Horních Počernic, Vysokovská 1158/57, Praha 9, k projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

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/2112/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/12/1657/18
ze dne 05.06.2018

Žádost RC MUM, z.s., o finanční dar na zajištění letní školičky - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku RC MUM,o poskytnutí finančního daru na nižší cenu týdenní letní školičky v RC
MUM v termínu 6. 8. - 10. 8. 2018 pro děti občanů Prahy 20

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru v souladu s předloženou žádostí pro maximálně 15 dětí za účelem
úhrady části nákladů nutných na zajištění letní školičky RC MUM, z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 –
Horní Počernice, IČ: 701 04 212, v termínu od 6.8.-10.8.2018, a to ve výši 500,- Kč pro jedno
dítě, které plní předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 v mateřské škole zřizované
MČ Praha 20 a současně má trvalý pobyt na území MČ Praha 20

3. ukládá

informovat RC MUM, z.s., se sídlem Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 701 04 212,
o usnesení RMČ ve věci poskytnutí finančního daru na zajištění letní školičky

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 29.06.2018



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 darovací smlouvu s RC MUM, z.s., se sídlem Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice,
IČ: 701 04 212, na úhradu části nákladů po předložení jmenného seznamu účastníků letní
školičky

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.08.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/2111/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/13/1658/18
ze dne 05.06.2018

Žádost RC MUM z.s., o individuální dotaci na podporu akcí a výtvarných
ateliérů Mumraje - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku RC MUM,o poskytnutí individuální dotace na podporu akcí a výtvarných ateliérů
Mumraje v roce 2018 ve výši 78.000,- Kč a doporučení Komise kultury

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku RC MUM, Mezilesí 2058, Praha 9 -
Horní Počernice, na podporu akcí a výtvarných ateliérů Mumraje ve výši 67.000,- Kč, a to na
materiálové a nemateriálové náklady.

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na podporu akcí a výtvarných ateliérů Mumraje v roce
2018 spolku RC MUM, Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

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/2110/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/14/1659/18
ze dne 05.06.2018

Žádost RC MUM, z.s., o individuální dotaci na projekt "ŠKOLIČKA -
školka nanečisto - adaptační program" - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku RC MUM, z.s., o poskytnutí individuální dotace na projekt ŠKOLIČKA - školka
nanečisto - adaptační program v roce 2018 ve výši 52.000,- Kč a doporučení Komise bytové,
sociálně zdravotní a protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku RC MUM, z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 -
Horní Počernice, na projekt ŠKOLIČKA - školka nanečisto - adaptační program ve výši 49.000,-
Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady.

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt ŠKOLIČKA - školka nanečisto - adaptační
program v roce 2018 spolku RC MUM, z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, k
projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

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/2109/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/15/1660/18
ze dne 05.06.2018

Žádost RC MUM, z.s., o individuální dotaci na projekt "RC MUM jako
vícegenerační dům" - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku RC MUM, z.s., o poskytnutí individuální dotace na projekt "RC MUM
jako vícegenerační dům" v roce 2018 ve výši 55.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně
zdravotní a protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku RC MUM, z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 -
Horní Počernice, na projekt "RC MUM jako vícegenerační dům" v roce 2018 ve výši 48.000,-
Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady projektů.

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt "RC MUM jako vícegenerační dům" v roce 2018
spolku RC MUM, z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 70104212, k projednání
v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

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/2108/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/16/1661/18
ze dne 05.06.2018

Žádost organizace Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt
"HoPo - provozní náklady sociální služby" - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt "HoPo - provozní náklady
sociální služby" v roce 2018 ve výši 50.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní
a protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci Neposeda, z.ú., se sídlem Šimanovská
47, 198 00 Praha 9, IČ: 69793298, na projekt "HoPo - provozní náklady sociální služby" ve
výši 50.000,- Kč na materiálové i nemateriálové náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt "HoPo - provozní náklady sociální služby" v
roce 2018 organizaci Neposeda, z.ú., Šimanovská 47, Praha 9, 198 00, IČ: 69793298, k
projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

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/2105/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/17/1662/18
ze dne 05.06.2018

Žádost organizace Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt
"Křižovatka - provozní náklady sociální služby" - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt "Křižovatka - provozní
náklady sociální služby" v roce 2018 ve výši 50.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně
zdravotní a protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci Neposeda, z.ú., se sídlem Šimanovská
47, 198 00 Praha 9, IČ: 69793298, na projekt "Křižovatka - provozní náklady sociální služby"
ve výši 50.000,- Kč na materiálové i nemateriálové náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt "Křižovatka - provozní náklady sociální
služby" v roce 2018 organizaci Neposeda, z.ú., Šimanovská 47, Praha 9, 198 00, IČ:
69793298, k projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

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/2104/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/18/1663/18
ze dne 05.06.2018

Ocenění zaměstnanců školních jídelen základních a mateřských škol
zřizovaných MČ Praha 20 u příležitosti 55.letého výročí zavedení
systému školních jídelen. - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

udělení peněžního daru v roce 2018 zaměstnancům školních jídelen základních a mateřských
škol zřizovaných MČ Praha 20 u příležitosti 55. letého výročí od zavedení systému školních
jídelen a za dlouhodobě velmi dobré pracovní výsledky, a to dle schváleného přehledu, který
je neveřejnou listinnou přílohou č. 1.

2. ukládá

zabezpečit uzavření darovacích smluv s jednotlivými zaměstnanci školních jídelen základních
a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 20 dle neveřejné listinné přílohy č.1

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.08.2018

3. ukládá

vyplatit peněžní dary jednotlivým zaměstnancům školních jídelen základních a mateřských
škol zřizovaných MČ Praha 20.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.08.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/2102/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/19/1664/18
ze dne 05.06.2018

Žádost Jakuba Češpivo o individuální dotaci - podpora dlouhodobé
sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy - vodní lyžování -
(2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Jakuba Češpivo o individuální dotaci na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a
organizované sportovní výchovy - vodní lyžování v roce 2018 ve výši 20.000,- Kč a doporučení
Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Jakubovi Češpivo, XXXXXXXXX XXX, Praha 9,
193 00, na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy - vodní
lyžování roce 2018 ve výši 15.000,- Kč, a to na materiálové náklady

3. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Jakubem
Češpivou, XXXXXXXXX XXXX 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 Jakuba Češpivo, 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: 22.06.2018

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. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2101/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/2/1650/18
ze dne 05.06.2018

Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu v areálu spol.
Biofaktory z území SV - všeobecně smíšené na území VN - nerušící
výroby a služeb - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

s podnětem na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 4420/16, 4420/17,
4420/20, 4420/24, 4420/25, 4420/34, 4420/43, 4420/55, 4420/56, 4420/58, 4420/68,
4420/69, 4420/70, 4420/71, 4420/72, 4420/73, 4420/74, 4420/75, 4420/76, 4420/77,
4420/80 a 4420/81 v k.ú. Horní Počernice, spočívajícím ve změně funkčního využití území z
SV - všeobecně smíšené na území VN - nerušící výroby a služeb.

2. ukládá

svolat jednání a jednat s žadatelem spol. Biofaktory o řešení celého území včetně dopravního
napojení s vyloučením nákladní dopravy z ulice Na Chvalce

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 19.06.2018
Starostka

3. ukládá

vyžádat si stanovisko urbanistky (změna územního plánu v areálu spol. Biofaktory)

3.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 19.06.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, 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/1900/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/20/1665/18
ze dne 05.06.2018

Žádost Anny Češpivové o individuální dotaci - podpora dlouhodobé
sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy - vodní lyžování -
(2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Anny Češpivové o individuální dotaci - podpora dlouhodobé sportovní činnosti a
organizované sportovní výchovy - vodní lyžování v roce 2018 ve výši 25.000,- Kč a doporučení
Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Anně Češpivové, XXXXXXXXX XXX, Praha 9, 193
00, na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy - vodní
lyžování roce 2018 ve výši 20.000,- Kč, a to na materiálové náklady

3. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Annou
Češpivovou, XXXXXXXXX XXX, 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 Annu Češpivovou, 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: 22.06.2018

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. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2099/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/21/1666/18
ze dne 05.06.2018

Žádost spolku Křesťanský dorost v Horních Počernicích o individuální
dotaci - pořízení nových podsad na letní dětský stanový tábor - (2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Křesťanský dorost v Horních Počernicích o individuální dotaci - pořízení nových
podsad na letní dětský stanový tábor v roce 2018 ve výši 34.000,- Kč a doporučení Komise
sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Křesťanský dorost v Horních Počernicích, Ve
Žlíbku 168/8, Praha 9, 193 00, na pořízení nových podsad na letní dětský stanový tábor v
roce 2018 ve výši 34.000,- Kč, a to na materiálové náklady

3. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se spolkem Křesťanský dorost
v Horních Počernicích, Ve Žlíbku 168/8, 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 spolek Křesťanský dorost v Horních Počernicích, 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: 22.06.2018

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. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2098/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/22/1667/18
ze dne 05.06.2018

Žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická
1700, o poskytnutí účelové investiční dotace v roce 2018 na
financování projektu "Rozvoj polytechnických činností v Základní
škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 - vestavba školní
dílny včetně pořízení vybavení dílny". - (2.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o poskytnutí
účelové investiční dotace za účelem financování projektu  "Rozvoj polytechnických činností
v Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 - vestavba školní dílny včetně
pořízení vybavení dílny", který je podpořen v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR.

2. schvaluje

poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 121.600,- Kč Základní škole, Praha 9 - Horní
Počernice, Ratibořická 1700, za účelem financování projektu Rozvoj polytechnických činností
v Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 - vestavba školní dílny včetně
pořízení vybavení dílny" v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR.

3. ukládá

informovat ředitelku Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí účelové investiční dotace.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 13.06.2018

4. ukládá

zajistit poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 121.600,- Kč Základní škole, Praha 9 -
Horní Počernice, Ratibořická 1700, za účelem financování projektu "Rozvoj polytechnických



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

činností v Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 - vestavba školní dílny
včetně pořízení vybavení dílny" v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR.

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 13.06.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/2118/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/23/1668/18
ze dne 05.06.2018

Žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická
1700, o poskytnutí návratné finanční výpomoci na vybudování
vestavby školní dílny včetně jejího vybavení - (2.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 o poskytnutí
návratné finanční výpomoci, a to v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2. souhlasí

s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 2,161.260,- Kč Základní škole, Praha 9 -
Horní Počernice, Ratibořická 1700, na realizaci projektu "Rozvoj polytechnických činností v
Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 - vestavba školní dílny včetně
pořízení vybavení dílny"  v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR.



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

předložit návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole, Praha 9 - Horní
Počernice, Ratibořická 1700, k projednání v ZMČ.

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/2117/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/24/1669/18
ze dne 05.06.2018

Připomínky k návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy
(Metropolitního plánu) - (2.24)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s návrhem připomínek k návrhu územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), a to
podle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. ukládá

předložit návrh připomínek k návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy
(Metropolitního plánu) Zastupitelstvu městské části Praha 20

2.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 25.06.2018
Člen rady

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/2100/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/25/1670/18
ze dne 05.06.2018

Venkovní sportovní hřiště na pozemku parc. č. 4276/1 ul. V Lukách –
dopracování projektové dokumentace - (2.25)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

dopracování projektové dokumentace investičního záměru "Venkovní sportovní hřiště na
pozemku parc. č. 4276/1 ul. V Lukách", v rozsahu důvodové zprávy, společností Ekologické
a inženýrské stavby s.r.o.

2. ukládá

objednat dopracování projektové dokumentace investičního záměru "Venkovní sportovní
hřiště na pozemku parc. č. 4276/1 ul. V Lukách" společností Ekologické a inženýrské
stavby s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 19.06.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/2088/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/26/1692/18
ze dne 05.06.2018

Návrh programu 29. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 -
(2.26)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh předloženého programu 29. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 dne
25.6.2018 od 17:00 hodin na Chvalském zámku v Horních Počernicích

2. ukládá

připravit 29. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2093/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/27/1671/18
ze dne 05.06.2018

Záměr pronájmu rybníku na Křovinově náměstí na pozemku KN parc. č.
20 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- se záměrem pronájmu rybníku na Křovinově náměstí na pozemku KN parc. č. 20 o výměře

2308 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ žadateli XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 18.06.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/2095/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/28/1672/18
ze dne 05.06.2018

Ukončení činnosti nájemce restaurace Pizzeria La Trattoria Turbanti na
základě nájemní smlouvy č. ORO 1998 0028 - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s převodem práv a povinností nájemce při zachování podmínek stávající platné smlouvy č.
ORO 1998 0028 na XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, s účinností od 1. 9. 2018.

2. ukládá

- vypracovat návrh dodatku k nájemní smlouvě č. ORO 1998 0028 v souvislosti s převodem
práv a povinností nájemce na XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, s účinností od 1. 9. 2018.

2.1 Zodpovídá: Oddělení právní Termín: 29.06.2018

3. ukládá

- předložit návrh dodatku k nájemní smlouvě č. ORO 1998 0028 v souvislosti s převodem práv
a povinností nájemce na XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, s účinností od 1.9. 2018  k projednání
v RMČ.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 18.07.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, 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/2097/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/29/1673/18
ze dne 05.06.2018

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), část pozemku KN parc. č. 1987/1 (plocha 2, plocha 1), část
pozemku KN parc. č. 1990 (část plochy 3) o celkové výměře cca 903
m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.03)

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)
ocelkové 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: 06.06.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/2103/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/3/1648/18
ze dne 05.06.2018

Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu spočívající v návratu
využití území v lokalitě Horní Počernice - východ do stavu územního
plánu před schválením změny č. Z 1405/06 - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o podání podnětu občany MČ Praha 20 na změnu územního plánu hl. m. Prahy v
k.ú. Horní Počernice spočívající v návratu využití území v lokalitě Horní Počernice - východ do
stavu územního plánu před schválením změny č. Z 1405 / 06, a to v rozsahu Přílohy č 1 -
přehledného zákresu území, na kterém je změna navrhována

2. ukládá

projednat tento podnět v Komisi výstavby a územního rozvoje, v Komisi dopravy a v Komisi
životního prostředí

2.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 30.06.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/2094/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/30/1674/18
ze dne 05.06.2018

Investiční záměr „Výstavba rodinných domů“ na pozemcích KN parc. č.
4244/7 a 4243/1 v k.ú. Horní Počernice - (4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

studii investičního záměru „Výstavba rodinných domů“ na pozemcích p. č. 4244/7 a 4243/1  v
k.ú. Horní Počernice, vypracovanou Ing. arch Tomášem Bělohradským z března 2018

2. podmiňuje

další projednání záměru dopracováním studie v rozsahu návaznosti ( souladu ) technické a
dopravní infrastruktury nezbytné k realizaci záměru na stávající infrastrukturu a i v územně
plánovacích podkladech a dokumentaci předpokládanou infrastrukturu

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Výstavba rodinných domů na pozemcích KN parc. č. 4244/7 a
4243/1  v k.ú. Horní Počernice )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.06.2018

4. ukládá

vyžádat si stanovisko urbanistky k tomuto investičnímu záměru.

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.06.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, 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/2113/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/32/1675/18
ze dne 05.06.2018

Návrh na vyřazení majetku MČ + příspěvkových organizací zřizovaných
MČ Praha 20 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- vyřazení majetku MČ Praha 20 (dle zápisu HIK ze dne 28.5.2018) ve výši 412 873,32 Kč

- vyřazení majetku ZŠ a MŠ Spojenců 1408 (dle zápisu HIK ze dne 28.5.2018)
   ve výši 60 887,00 Kč

- vyřazení majetku FZŠ Chodovická 2250 (dle zápisu HIK ze dne 28.5.2018)
  ve výši  336 437,08 Kč

- vyřazení majetku ZŠ Stoliňská 823 (dle zápisu HIK ze dne 28.5.2018)
  ve výši 1 539 060,12 Kč

- vyřazení majetku ZŠ Ratibořická 1700 (dle zápisu HIK ze dne 28.5.2018)
  ve výši 140 674,00 Kč

- vyřazení majetku MŠ Chodovická 1900 (dle zápisu HIK ze dne 28.5.2018)
  ve výši 162 337,50 Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Petra Schubertová, Termín: 18.06.2018
Referent správy majetku

3. ukládá

- informovat příspěvkové organizace o schválení vyřazení majetku

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 25.06.2018



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

4. ukládá

- vyřadit majetek z evidence

4.1 Zodpovídá: Michaela Šprýslová, Termín: 29.06.2018
Referent rozpočtář a majetkové evidence

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2092/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/33/1676/18
ze dne 05.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 40 – poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl. m. Prahy v
rámci OP Zaměstnanost - (9.01)

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. 40 – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl. m. Prahy
v rámci OP Zaměstnanost

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. 40 – poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl. m. Prahy v rámci OP Zaměstnanost

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: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2126/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/34/1677/18
ze dne 05.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 41 – poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti - (9.02)

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. 41 – poskytnutí účelové  neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti

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. 41 - poskytnutí účelové
  neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

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: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2127/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/35/1678/18
ze dne 05.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 42 - poskytnutí investiční a
neinvestiční účelové dotace na projekt Vznik kulturně komunitního
centra Horní Počernice a dále investiční a neinvestiční účelové dotace
na projekt Pořízení vybavení učebny pro výuku přírodních věd ZŠ
Stoliňská - (9.03)

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. 42 - poskytnutí investiční a neinvestiční účelové dotace na projekt Vznik kulturně
komunitního centra Horní Počernice a dále investiční a neinvestiční účelové dotace na projekt
Pořízení vybavení učebny pro výuku přírodních věd 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. 42 - poskytnutí investiční a
neinvestiční účelové dotace na projekt Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice a
dále investiční a neinvestiční účelové dotace na projekt Pořízení vybavení učebny pro výuku
přírodních věd ZŠ Stoliňská

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: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2128/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/36/1679/18
ze dne 05.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 43 – poskytnutí neinvestiční
účelové dotace pro oblast primární prevence ve školách a školských
zařízeních pro rok 2018 - (9.04)

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. 43 – poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro oblast primární prevence ve školách a
školských zařízeních pro rok 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. 43 – poskytnutí neinvestiční
účelové dotace pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018

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: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2129/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/37/1680/18
ze dne 05.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 44 – poskytnutí neinvestiční
účelové dotace v oblasti prevence kriminality v roce 2018 na projekt
Prevence v HoPu - (9.05)

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. 44 – poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti prevence kriminality v roce 2018 na
projekt Prevence v HoPu

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. 44 - poskytnutí neinvestiční
účelové dotace v oblasti prevence kriminality v roce 2018 na projekt Prevence v HoPu

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: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2130/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/38/1681/18
ze dne 05.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 45 – poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na dokrytí nákladů na integraci žáků za období
1.1.-31.8.2018 - mzdové náklady asistentů pedagoga - pro mateřské a
základní školy - (9.06)

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. 45 – poskytnutí účelové  neinvestiční dotace na dokrytí nákladů na integraci žáků za období
1.1.-31.8.2018 - mzdové náklady asistentů pedagoga - pro mateřské a základní školy

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. 45 - poskytnutí účelové
  neinvestiční dotace na dokrytí nákladů na integraci žáků za období 1.1.-31.8.2018 - mzdové
náklady asistentů pedagoga - pro mateřské a základní školy

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: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2131/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/39/1682/18
ze dne 05.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 46 – účelová neinvestiční dotace
pro ZŠ Ratibořická na projekt Systémová podpora výuky českého
jazyka jako cizího jazyka - (9.07)

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. 46 – účelová neinvestiční dotace pro ZŠ Ratibořická na projekt Systémová podpora výuky
českého jazyka jako cizího jazyka

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. 46 – účelová neinvestiční dotace
pro ZŠ Ratibořická na projekt Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka

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: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2132/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/4/1649/18
ze dne 05.06.2018

Návrh na přidělení účelových neinvestičních dotací/příspěvků z
rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ
Horní Počernice a MA21 pro rok 2018 - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Návrh na přidělení účelových neinvestičních dotací/příspěvků z rozpočtu MČ Praha 20 na
podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a místní Agenda 21 pro rok 2018

2. schvaluje

Přidělení účelových neinvestičních dotací/příspěvků z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit
v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 2018 a to v následující výši:

RC MUM: Den Země a Formanské slavnosti ve výši  8 500,- Kč

ZŠ Stoliňská: Táto mámo pojeďme spolu ve výši 24 250,- Kč

Neposeda: Zdravíme Mezilesí ve výši 29 000,- 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

předložit přidělení  účelových neinvestičních dotací/příspěvků z rozpočtu MČ Praha 20 na
podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 2018 pro RC MUM
r.s., ZŠ Stoliňská a Neposeda z.ú. ke schválení ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/2090/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/40/1683/18
ze dne 05.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 47 – poskytnutí neinvestiční
účelové dotace určené na posílení mzdových prostředků
zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hl. m. Prahy -
(9.08)

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. 47 – poskytnutí neinvestiční účelové dotace na posílení mzdových prostředků
zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hl. m. Prahy

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. 47 – poskytnutí neinvestiční
účelové dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství
na území hl. m. Prahy

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: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2133/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/41/1684/18
ze dne 05.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
dle usnesení č. ZMC/25/1/0127/18 č. 48 - upgrade a rozšíření
vyvolávacích systémů v budovách Úřadu MČ Praha 20 - (9.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 č. 48 - upgrade a rozšíření vyvolávacích systémů
v budovách Úřadu MČ Praha 20

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. 48 - upgrade a rozšíření
vyvolávacích systémů v budovách Úřadu 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: Lucie Prokůpková, Vedoucí odboru Informatiky
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
zpracoval: Ing. Brzkovská, Referent rozpočtář
bod jednání: BJ/2107/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/42/1685/18
ze dne 05.06.2018

Žádost skautského střediska Junák - český skaut a spolku Projekt
Pomezí, z.s., o povolení pořádat imerzivní divadelní představení
"Pozvání" v areálu Chvalského lomu - (9.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost skautského střediska Junák - český skaut a spolku Projekt Pomezí, z.s., o povolení
pořádat imerzivní divadelní představení "Pozvání" v areálu Chvalského lomu, v červnu 2018

2. schvaluje

pořádání imerzivního divadelního představení "Pozvání" v rozsahu: 18. 6. generální zkouška,
představení ve dnech 19. - 22. 6., a 24. - 27. 6. 2018 v areálu Chvalského lomu

3. ukládá

informovat žadatele, spolek Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., a spolek
Projekt Pomezí, z.s., o usnesení RMČ ve věci pořádání imerzivního divadelního představení
"Pozvání" v areálu Chvalského lomu v červnu 2018

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 11.06.2018

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/2125/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/43/1686/18
ze dne 05.06.2018

Schválení PRAVIDEL a CENÍKU pro využívání služby "údržba
domácnosti" pro občany se sníženou soběstačností, žijící na území MČ
Praha 20 - (9.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vyhlášení PRAVIDEL a CENÍKU pro využívání služby "údržba domácnosti" pro občany se
sníženou soběstačností, žijící na území MČ Praha 20, s účinností od 1. 7. 2018

2. ukládá

zveřejnit PRAVIDLA a CENÍK pro využívání služby "údržba domácnosti" pro
občany se sníženou soběstačností, žijící na území MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 29.06.2018

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/2119/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/44/1687/18
ze dne 05.06.2018

Žádost BikeRanch Team z.s. o individuální dotaci na projekt
"BikeRanchTeam - Juniorský cyklistický oddíl - Startovné A týmu" -
(9.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku BikeRanch Team z.s., o individuální dotaci na projekt "BikeRanchTeam -
Juniorský cyklistický oddíl - Startovné A týmu" v roce 2018 ve výši 182.000,- Kč a doporučení
Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku  BikeRanch Team zs., se sídlem Křovinovo
nám. 6/6, 193 00 Praha 9, IČ: 677 78 241, na projekt "BikeRanchTeam - Juniorský cyklistický
oddíl - Startovné A týmu" ve výši 10.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt "BikeRanchTeam - Juniorský cyklistický oddíl
- Startovné A týmu" v roce 2018 spolku BikeRanch Team z.s., Křovinovo nám. 6/6, Praha 9,
193 00, IČ: 677 78 241, k projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

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. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2124/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/45/1688/18
ze dne 05.06.2018

Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice o individuální
dotaci na podporu celoročních sportovních aktivit TJ a provozu
vlastních sportovních zařízení TJ v roce 2018 - (9.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice o poskytnutí individuální dotace na
podporu celoročních sportovních aktivit v TJ a provozu vlastních sportovních zařízení TJ v roce
2018 ve výši 900.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Tělovýchovná jednota Sokol Horní
Počernice, Praha 9, Chvalkovická 2031/47 na podporu celoročních sportovních aktivit v TJ
a provozu vlastních sportovních zařízení TJ v roce 2018 ve výši 500.000,- Kč, a to na
nemateriálové náklady a jiné náklady.

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na podporu celoročních sportovních aktivit v TJ a
provozu vlastních sportovních zařízení TJ v roce 2018 spolku Tělovýchovná jednota Sokol Horní
Počernice k projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, Proti: 2, 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/2121/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/46/1689/18
ze dne 05.06.2018

Žádost Basketbalu Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o
individuální dotaci na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a
organizované sportovní výchovy - (9.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Basketbalu Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o individuální dotaci na podporu
dlouhodobé sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy v roce 2018 ve výši 275.000,-
Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 pobočnému spolku Basketbal Sokol Horní
Počernice, Praha 9, Chvalkovická 2031/47, IČO 05645450, na podporu dlouhodobé sportovní
činnosti a organizované sportovní výchovy v roce 2018 ve výši 30.000,- Kč, a to na
materiálové, nemateriálové náklady a jiné náklady.

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované
sportovní výchovy v roce 2018 pobočnému spolku Basketbal Sokol Horní Počernice k
projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

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. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2122/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/47/1690/18
ze dne 05.06.2018

Žádost Kickbox klub, z.s., o individuální dotaci na uspořádání
příměstského sportovního tábora pro děti do 15 let v Horních
Počernicích - pronájem sportovišť, odměny trenérům, zajištění
celodenního stravování, věcné ceny pro účastníky - (9.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Kickbox klub, z.s., o individuální dotaci na uspořádání příměstského sportovního tábora
pro děti do 15 let v Horních Počernicích - pronájem sportovišť, odměny trenérům, zajištění
celodenního stravování, věcné ceny pro účastníky, ve výši 40.000,- Kč a doporučení Komise
sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Kickbox klub, z.s., Vinohradská 1789/40,
Praha 2, na uspořádání příměstského sportovního tábora pro děti do 15 let v Horních
Počernicích - pronájem sportovišť, odměny trenérům, zajištění celodenního stravování, věcné
ceny pro účastníky ve výši 5.000,- Kč, a to na věcné ceny pro účastníky a materiálové náklady.

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na uspořádání příměstského sportovního tábora pro děti
do 15 let v Horních Počernicích - pronájem sportovišť, odměny trenérům, zajištění celodenního



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

stravování, věcné ceny pro účastníky v roce 2018 spolku Kickbox klub, z.s., Vinohradská
1789/40, Praha 2, k projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

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. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2123/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/48/1691/18
ze dne 05.06.2018

Digitalizace Divadla HP - (9.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s projektem digitalizace Divadla Horní Počernice

2. schvaluje

podání žádosti o poskytnutí účelové dotace KCHP

3. ukládá

informovat paní ředitelku Divadla Horní Počernice , o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci
digitalizace Divadla HP

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 08.06.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2134/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/5/1651/18
ze dne 05.06.2018

Vyjádření k záměru stavby „Zastavovací studie p. č. 1052 Praha 20“ -
(2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s investičním záměrem výstavby dvou domů na pozemcích KN parc. č. 1051 a 1052 v k.ú. Horní
Počernice v rozsahu  „Zastavovací studie p. č. 1052 Praha 20“  vypracované v březnu 2018

2. podmiňuje

projednání záměru v dalším stupni projektové dokumentace  uzavřením Smlouvy o spolupráci
mezi MČ Praha 20 a investorem a doložení stanoviska MHMP UZR.

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli ( investiční záměr výstavby dvou domů na pozemcích KN parc. č.
1051 a 1052 v k.ú. Horní Počernice  )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.06.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, 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/2096/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/6/1652/18
ze dne 05.06.2018

Ukončení procesu posuzování vlivů za ŽP u záměru k nakládání
s odpady na pozemcích parc. č. 4036/168 a 4036/6 v k. ú. Horní
Počernice - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o ukončení posuzování vlivů záměru

„Zařízení ke sběru, výkupu a krátkodobému skladování odpadů ze stavební činnosti, parc. č.
4036/168 a 4036/6 v k. ú. Horní Počernice, Praha 20“

v procesu EIA z důvodu stažení žádosti žadatelem.

2. ukládá

vedoucí OŽPD informovat veřejnost o ukončení procesu posuzování vlivů výše uvedeného
záměru na ŽP

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 08.06.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Mgr. Alena Šefčíková, Člen rady
bod jednání: BJ/2086/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/7/1653/18
ze dne 05.06.2018

Seznámení s výsledky kontroly provedené dne 19. 4. 2018 MZe ČR na
vodoprávním úřadě OŽPD - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

výsledky kontroly agendy vodního hospodářství na odboru životního prosteřdí a dopravy

2. bere na vědomí

že při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné věcné či procesní nedostatky, které by
způsobovaly nesoulad vydaných rozhodnutí s právními předpisy v takové míře, aby bylo nutné
ukládat konkrétní opatření k nápravě. 

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2087/2018



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

118. schůze

číslo RMC/118/9/1654/18
ze dne 05.06.2018

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 3735, 4375/4,
4377/27 a 4382/1 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, se společností
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ke stavbě „Výstavba plynovodu
pro odběrné místo ul. Bratranců Veverkových v Praze 20 – Horních
Počernicích“ - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnostik pozemku KN parc. č. parc. č. 3735, 4375/4, 4377/27
a 4382/1 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.
s. za účelem umístění a provozování plynárenského zařízení – STL plynovod a STL plynovodní
přípojky, se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

2. ukládá

předložit  Smlouvu k podpisu smluvním stranám (Br. Veverkových )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.06.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/2115/2018


