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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

120. jednání datum konání:
19.06.2018

 
čís. RMC/120/1/1699/18 - RMC/120/9/1707/18

 
 
 
 
 



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

120. schůze

číslo RMC/120/1/1699/18
ze dne 19.06.2018

Jmenování vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha
20 - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. jmenuje

Ing. Ivanu Polenovou vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha 20, a to od
01.07.2018

2. ukládá

Tajemníkovi Úřadu městské části Praha 20, Mgr. Vítězslavu Kalibovi, MPA, informovat vybranou
kandidátku o jmenování dle bodu 1. tohoto usnesení

2.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 22.06.2018
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2202/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/10/1708/18
ze dne 19.06.2018

Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v budově č. p. 2939/5,
v areálu Na Chvalské tvrzi v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s umístěním sídla společnosti Bohemie Real s.r.o., v budově č. p. 2939/5, v areálu Na
Chvalské tvrzi v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ  společnosti Bohemie Real s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.06.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2197/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/11/1709/18
ze dne 19.06.2018

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Gymnázium Chodovická 2250 – rekonstrukce toalet a invalidní wc“ -
(2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Gymnázium Chodovická 2250 –
rekonstrukce toalet a invalidní wc" společnosti DC ENGINEERING spol. s.r.o., Nám. 14.října
1307/2, 150 00 Praha 5, IČ 02414864 s nabídkovou cenou 2 164 760,22 Kč bez DPH (2 619
359,92 Kč včetně DPH), dle doporučení výběrové komise

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Gymnázium Chodovická 2250 – rekonstrukce
toalet a invalidní wc" se společností DC ENGINEERING spol. s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.06.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2156/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/12/1710/18
ze dne 19.06.2018

Vyjádření k záměru stavby „Přestavba farního sálu“ - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s investičním záměrem „Přestavba farního sálu “ Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily
Praha - Chvaly  v rozsahu studie vypracované Ing. T. Korandou z roku 2018.

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (investiční záměr „ Přestavba farního sálu“)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.06.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2172/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/13/1711/18
ze dne 19.06.2018

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV)“ - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce objektu Na Chvalce
(bývalého objektu ČOV)" společnosti DC ENGINEERING spol. s.r.o., Nám. 14.října 1307/2, 150
00 Praha 5, IČ 02414864 s nabídkovou cenou 3 184 058,07 Kč bez DPH (3 852 710,26 Kč
včetně DPH), dle doporučení výběrové komise

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého
objektu ČOV)" se společností DC ENGINEERING spol. s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.06.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2158/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/14/1712/18
ze dne 19.06.2018

Pronájem bytu č. 10 v ulici Jívanská 1743 - výsledek výběrového řízení
- (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- na návrh komise, uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 10, standard s
příslušenstvím, typ 2+k.k. (celková plocha 60,22+ sklepní prostory) v bytovém domě v ulici
Jívanská  č.p. 1743 s XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX
XXXXXXX na dobu neurčitou za nájemné 90,- Kč/m2/měsíc

2. ukládá

-  uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 10, standard s příslušenstvím, typ 2+k.k.
(celková plocha 60,22+ sklepní prostory) v bytovém domě v ulici Jívanská  č.p. 1743 s XXXX
XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX na dobu neurčitou
za nájemné 90,- Kč/m2/měsíc

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/2136/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/15/1713/18
ze dne 19.06.2018

Pronájem bytu č. 5 v ulici Jívanská 1745 - výsledek výběrového řízení -
(2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- na návrh komise, uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 standard s příslušenstvím,
typ 2+1. (celková plocha 54,15 vč. sklepních prostor) v bytovém domě v ulici Jívanská č.p.
1745 s XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X  na dobu
neurčitou za nájemné 90,- Kč/m2/měsíc

2. ukládá

- uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 5, standard s příslušenstvím, typ 2+1      
  (celková plocha 54,15 vč. sklepních prostor) v bytovém domě v ulici Jívanská č.p. 1745
s   XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X na dobu
neurčitou za nájemné 90,- Kč/m2/měsíc

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 13.07.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/2139/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/16/1695/18
ze dne 19.06.2018

Pronájem části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 20 m2 u
koupaliště ve Svépravicích v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

-  pronájem části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, na dobu určitou od 20. 6. 2018 do 8. 7. 2018, za  účelem provozování mobilního

stánku s občerstvením  za nájemné ve výši 85,- Kč/m2/měsíc,  tj. 2.689,- Kč/předmět/doba
pronájmu.

- uzavření nájemní smlouvy s paní Marií Beckovou

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu k podpisu smluvním stranám  ( paní Becková )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.06.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/2144/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/17/1714/18
ze dne 19.06.2018

Návrh podání žádosti o poskytnutí prostředků z rezervy Smart
Cities , vytvořené v rámci investiční akce " Projekty ICT Smart
Cities", ve schváleném rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2018 na
spolufinancování projektu Smart Prague - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Návrh podání žádosti o poskytnutí prostředků z rezervy Smart Cities , vytvořené v rámci
investiční akce " Projekty ICT Smart Cities", ve schváleném rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na
rok 2018 na spolufinancování projektu Smart Prague na  "Efektivnější MČ Praha 20" ve výši
70% z celkových nákladů , které jsou ve výši 580 800,- Kč

2. schvaluje

30%  finanční spoluúčast MČ Praha 20 na celkových nákladech projektu "Efektivnější MČ Praha
20  tj.174 300,- Kč

3. ukládá

podání žádosti o poskytnutí prostředků z rezervy Smart Cities, vytvořené v rámci investiční
akce " Projekty ICT Smart Cities", ve schváleném rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2018 na
spolufinancování projektu Smart Prague "Efektivnější MČ Praha 20" ve výši 70% z celkových
nákladů  580 800,- Kč

3.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 20.07.2018
Tajemník



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

v případě poskytnutí finanční podpory z finanční rezervy Smart Cities z rozpočtu hl.m.Prahy,
připravit rozpočtovou změnu pro spolufinancování MČ Praha 20 ve výši 174 300,- Kč z
investiční rezervy OHSaI převedením na investiční výdaje OI

4.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 25.09.2018
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Lenka Tomsová, Ing., Koordinační, programový a projektový pracovník
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2173/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/18/1696/18
ze dne 19.06.2018

Návrh Akčního plánu Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20 na
období 2018-2020 - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh Akčního plánu Strategického plánu rozvoje  MČ Praha 20 na období 2018-2020

2. schvaluje

návrh Akčního plánu Strategického plánu rozvoje  MČ Praha 20 na období 2018-2020

3. ukládá

předložít návrh Akčního plánu Strategického plánu rozvoje  MČ Praha 20 na období 2018-2020
k projednání na nejbližším zasedání ZMČ

3.1 Zodpovídá: Bc. Hana Čížková, Termín: 25.06.2018
Člen rady

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: Bc. Hana Čížková, Člen rady
bod jednání: BJ/2177/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/19/1715/18
ze dne 19.06.2018

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní řízení a
stavební povolení ke stavbě "Novostavba autodílny na p.č. 1605/3,
k.ú. Horní Počernice" - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby "Novostavba dílny Praha – Horní Počernice č. kat.  1605/3", v rozsahu
projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení  vypracované J.
Hájkem, Praha 10  z února 2017 s aktualizací ze dne 8.7. 2017 a 29.5. 2018

za podmínky rozsahu poskytovaných služeb:

montáže autodoplňků

montáže rádií a navigací

opravy řídících jednotek, jejich diagnostika a kódování

čalounické práce a úpravy interiérů vozidel

výměna provozních náplní, filtrů a spotřebního materiálu

v dílně nebudou prováděny karosářské, nebo lakýrnické práce a dílna nebude sloužit jako
autoservis

2. schvaluje

- pronájem část pozemku parc.č. 3848 o výměře 43 m2 panu XXXXX XXXXXXXX na dobu
určitou max. 28 dní,  za účelem provedení stavby vodovodní a plynové přípojky a k provedení
stavebních úprav komunikace – vjezdu a vstupu ul. Chvalkovická

- uzavření Nájemní smlouvy s panem XXXXXX XXXXXXX

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli ( souhlas s umístěním stavby "Novostavba dílny Praha – Horní
Počernice č. kat.1605/3")

předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám (autodílna)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic 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

informovat RMČ Praha 20 (jako účastníka řízení) o průběhu územního a stavebního řízení

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 04.09.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/2179/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/2/1700/18
ze dne 19.06.2018

Aktualizace Studie zklidněných zón Prahy 20 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložený materiál aktualizace Studie zklidněných zón Prahy 20.

2. souhlasí

se změnami Studie zklidněných zón Prahy 20.

3. schvaluje

aktualizaci Studie zklidněných zón Prahy 20.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 29.06.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2152/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/20/1716/18
ze dne 19.06.2018

Variantní návrhy na umístění parkovacích systémů v areálu Chvalské
tvrze - (2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- variantní návrhy na umístění parkovacích systémů v areálu Chvalské tvrze

- zaslání námětu projektu v rámci koncepce Smart Prague

2. schvaluje

umístění parkovacích automatů v areálu Chvalské tvrze dle předloženého návrhu

3. ukládá

zajistit umístění parkovacích automatů v areálu Chvalské tvrze

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.12.2018

4. ukládá

zajistit nastavení kontrolního systému výběru parkovného

4.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 16.10.2018
Tajemník

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/2181/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/21/1717/18
ze dne 19.06.2018

Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S/20/2017/0093 -
„Rekonstrukce komunikací Všelipská, Hřídelecká a V Dílcích“ - (2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S/20/2017/0093 - „Rekonstrukce komunikací
Všelipská, Hřídelecká a V Dílcích“

2. ukládá

zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S/20/2017/0093 - „Rekonstrukce komunikací
Všelipská, Hřídelecká a V Dílcích“

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.06.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2207/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/22/1718/18
ze dne 19.06.2018

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Malování společných prostor, chodeb a sklepů bytového domu
Mezilesí 2059 - 2060" - (2.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Malování společných prostor,
chodeb a sklepů bytového domu Mezilesí 2059 - 2060" Bedřichovi Sigmundovi, Mládežnická
938, 534 01, Holice, IČ 11066113 s nabídkovou cenou 704 711 Kč včetně DPH, dle doporučení
výběrové komise

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Malování společných prostor, chodeb a sklepů
bytového domu Mezilesí 2059 - 2060" s Bedřichem Sigmundem

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.06.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2201/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/24/1719/18
ze dne 19.06.2018

Záměr pořízení nových 25 ks zastupitelských notebooků + 1ks
notebooku pro potřeby OKU pro volební období 2018-2022. - (2.24)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

záměr pořízení 25ks nových zastupitelských notebooků + 1 ks notebooku pro potřeby OKU
pro volební období 2018-2022.

2. ukládá

zajistit pořízení 25ks nových zastupitelských notebooků + 1 ks notebooku pro potřeby OKU
pro volební období 2018-2022 od vybrané společnosti dle poptávkového řízení.

2.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 30.09.2018

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
bod jednání: BJ/2137/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/25/1720/18
ze dne 19.06.2018

Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1984 o výměře cca
480 m2, KN parc. č. 1990 o výměře cca 2600 m2 a KN parc. č. 1991
o výměře cca 2350 m2 v areálu Chvalské tvrze, vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, za účelem pořádání předvolební akce kandidátů
Šance pro Počernice v souvislosti s podzimními volbami 2018 do
Zastupitelstva MČ Praha 20 - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

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

o výměře cca 2600 m2 a KN parc. č. 1991 o výměře cca 2350 m2, vše  v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, v areálu Chvalské tvrze, na dobu určitou dne 23. 9. 2018,  za účelem pořádání
předvolební akce kandidátů Šance pro Počernice.

- uzavření smlouvy o výpůjčce se sdružením nezávislých kandidátů  Šance pro Počernice

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu (Šance pro Počernice)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 21.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2188/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/26/1721/18
ze dne 19.06.2018

Výpůjčka obecních pozemků KN parc. č. 868, KN parc. č. 866 a KN parc.
č. 865 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku obecního pozemku KN parc. č. 865 o výměře 1426 m2, druh pozemku ostatní

plocha, způsob využití - zeleň, pozemku KN parc. č. 866 o výměře 2155 m2, druh pozemku

- ostatní plocha, způsob využití – zeleň a pozemku KN parc. č. 868 o výměře 6046 m2, druh
pozemku - ostatní plocha, způsob využití – zeleň, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
na dobu určitou, dne 11. 7. 2018,  neziskové organizaci The Life Center, Praha 9 – Horní
Počernice, za účelem pořádání herních aktivit pro  účastníky anglického příměstského tábora.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s The Life Center, Praha 9 – Horní Počernice

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce oběma smluvním stranám k podpisu (The Life Center).

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 10.07.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2162/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/27/1722/18
ze dne 19.06.2018

Ukončení nájemní smlouvy č. ORO 2001 0115 na pronájem části
pozemku KN parc. č. 73 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s ukončením nájemní smlouvy č. ORO 2001 0115 na pronájem části pozemku KN parc. č.

73 o výměře cca 4 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha dohodou,  ke dni 30. 8. 2018.

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ nájemci, panu Rejlkovi ( ukončení nájemní smlouvy č. ORO 2001 0115
dohodou )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.06.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2164/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/28/1723/18
ze dne 19.06.2018

Záměr výpůjčky 2. NP budovy č. p. 868 o celkové výměře podlahové
plochy cca 270 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

 -  se záměrem výpůjčky 2. nadzemního podlaží budovy Náchodská č. p. 868 (Sklenářství)

umístěné na pozemku KN parc. č. 1986, o celkové výměře podlahové plochy cca 270 m2  v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou od 20. 7. 2018 do 31. 12. 2019, za účelem
zřízení klubovny k zajištění činnosti Klubu historických vozidel Horní Počernice z. s.

2. ukládá

- zveřejnit záměr výpůjčky 2. nadzemního podlaží budovy Náchodská č. p. 868 (Sklenářství)

umístěné na pozemku KN parc. č. 1986, o celkové výměře podlahové plochy cca 270 m2  v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou od 20. 7. 2018 do 31. 12. 2019, za účelem
zřízení klubovny k zajištění činnosti Klubu historických vozidel Horní Počernice z. s. , na úřední
desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.06.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2154/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/29/1724/18
ze dne 19.06.2018

Záměr pronájmu pozemku KN parc. č. 4343/6 a KN parc. č. 4343/7 vše
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu pozemku KN parc. č. 4343/6, druh pozemku - orná půda o

výměře 931 m2 a pozemku KN parc. č. 4343/7, druh pozemku - orná půda o výměře 672 m2

vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2023 předem
určenému zájemci,  Českému kynologickému svazu ZKO Horní Počernice – 1002, p. s., za

nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. 8.015,- Kč/předmět pronájmu/rok, za účelem provozování
kynologického cvičiště,  na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu pozemku KN parc. č. 4343/6, druh pozemku - orná půda o výměře

931 m2 a pozemku KN parc. č. 4343/7, druh pozemku - orná půda o výměře 672 m2 vše v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2023 předem určenému
zájemci Českému kynologickému svazu ZKO Horní Počernice – 1002, p. s., za nájemné ve

výši 5 Kč/m2/rok, tj. 8.015,- Kč/předmět pronájmu/rok za účelem provozování kynologického
cvičiště,  na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.06.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2151/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/3/1701/18
ze dne 19.06.2018

Návrh nařízení, kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze
místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v
souladu s cenovými předpisy - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh nařízení, kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze místní  komunikace
nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

2. souhlasí

s návrhem nařízení, kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze místní  komunikace
nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

3. ukládá

starostce zaslat stanovisko Rady městské části Praha 20 k návrhu nařízení, kterým se vymezují
oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 29.06.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2149/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/30/1697/18
ze dne 19.06.2018

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní za účelem úplatného nabytí
pozemku KN parc. č. 4160/3 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha -
(3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní X XXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXX
XXXXXX XXXXXXX za účelem  úplatného nabytí  pozemku KN parc. č. 4160/3 o výměře

327 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha.

2. ukládá

- předložit  smlouvu o smlouvě budoucí kupní X XXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXX

XXXXXXX za účelem  úplatného nabytí  pozemku KN parc. č. 4160/3 o výměře 327 m2, druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, 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/2153/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/31/1725/18
ze dne 19.06.2018

Nájem části nebytového prostoru v areálu SC Xaverov Horní Počernice
a. s. pro spolek Neposeda z. ú. - (3.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nebytového prostoru v areálu SC Xaverov
Horní Počernice, a. s., Božanovská 2098, 193 00 Praha, v objektu „C“ – dvě místnosti

s příslušenstvím o celkové výměře 36,04 m2 za účelem poskytování sociálních služeb -
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na dobu určitou od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019, se
společností SC Xaverov Horní Počernice, a. s.

- výpůjčku části nebytového prostoru v areálu SC Xaverov Horní Počernice, a. s., Božanovská
2098, 193 00 Praha, v objektu „C“ – dvě místnosti s příslušenstvím o celkové výměře 36,04

m2, na dobu určitou od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 se spolkem Neposeda z. ú., za účelem
poskytování sociálních služeb - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s Neposedou z. ú.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce oběma smluvním stranám k podpisu (SC
Xaverov Horní Počernice a.s., Neposeda z. ú.).

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.06.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2185/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/33/1726/18
ze dne 19.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 51 – poskytnutí neinvestiční
účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon
pěstounské péče - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 č. 51 – poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu
práce ČR na výkon pěstounské péče

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 51 – poskytnutí neinvestiční účelové
dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče

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/2142/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/34/1727/18
ze dne 19.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 52 – poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu městské části spolku SHM Klub Praha - Počernice,
z.s. - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 č. 52 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části spolku
SHM Klub Praha - Počernice, z.s.

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 52 – poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu městské části spolku SHM Klub Praha - Počernice, z.s.

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/2143/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/35/1728/18
ze dne 19.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 53 – poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu městské části spolku Křesťanský dorost v Horních
Počernicích - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 č. 53 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části spolku
Křesťanský dorost v Horních Počernicích

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 53 - poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu městské části spolku Křesťanský dorost v Horních Počernicích

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/2146/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/36/1729/18
ze dne 19.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 54 - poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu městské části Anně Češpivové - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 č. 54 - poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Anně
Češpivové

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 54 – poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu městské části Anně Češpivové

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/2147/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/37/1730/18
ze dne 19.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 55 - poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu městské části - Jakub Češpivo - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 č. 55 - poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části - Jakub
Češpivo

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 55 - poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu městské části - Jakub Češpivo

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/2148/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/38/1731/18
ze dne 19.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 56 – peněžní dary
zaměstnancům školních jídelen základních a mateřských škol
zřizovaných MČ Praha 20 - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 č. 56 – peněžní dary zaměstnancům školních jídelen základních a
mateřských škol zřizovaných MČ Praha 20

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 56 - peněžní dary zaměstnancům školních
jídelen základních a mateřských škol zřizovaných 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. Monika Brzkovská, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2150/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/39/1732/18
ze dne 19.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 57 - navýšení finančních
prostředků na investiční akci "Gymnázium Chodovická 2250 -
rekonstrukce toalet a invalidní WC" - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 č. 57 - navýšení finančních prostředků na investiční akci "Gymnázium
Chodovická 2250 - rekonstrukce toalet a invalidní WC"

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 57 - navýšení finančních prostředků
na investiční akci "Gymnázium Chodovická 2250 - rekonstrukce toalet a invalidní WC"

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/2159/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/4/1702/18
ze dne 19.06.2018

Žádost o poskytnutí finančního daru na realizaci 7. ročníku
nohejbalového turnaje HOPOKOP - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 12.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na
pořádání 7. ročníku nohejbalového turnaje HOPOKOP a záštitu městské části nad akcí

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 8.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na pořádání 7.
ročníku nohejbalového turnaje HOPOKOP dne 6. 10. 2018 v areálu TJ Sokol Horní Počernice a
záštitu městské části nad akcí

3. schvaluje

smlouvu o poskytnutí finančního daru

4. ukládá

informovat žadatele, p. Romana Zajíce, XXXXXXX XXXXXXXX Praha 9, 193 00, o usnesení Rady
městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru a záštity městské části nad akcí

4.1 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.

5. ukládá

uzavřít s p. Romanem Zajícem, XXXXXXX XXXXXXXX Praha 9 - Horní Počernice, smlouvu o
poskytnutí finančního daru

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 29.06.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, 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/2186/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/40/1733/18
ze dne 19.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 58 - navýšení finančních
prostředků na investiční akci "Rekonstrukce objektu Na Chvalce
(bývalého objektu ČOV)" - (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 č. 58 - navýšení finančních prostředků na investiční akci "Rekonstrukce
objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV)"

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 58 - navýšení finančních prostředků
na investiční akci "Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV)" 

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/2160/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/41/1734/18
ze dne 19.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 59 – poskytnutí investiční
účelové dotace na projekt "Rozvoj polytechnických činností v Základní
škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 - vestavba školní
dílny včetně pořízení vybavení dílny" - (7.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 č. 59 – poskytnutí investiční účelové dotace na projekt "Rozvoj
polytechnických činností v Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 -
vestavba školní dílny včetně pořízení vybavení dílny"

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 59 - poskytnutí investiční účelové
dotace na projekt "Rozvoj polytechnických činností v Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700 - vestavba školní dílny včetně pořízení vybavení dílny"

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/2161/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/42/1698/18
ze dne 19.06.2018

Projednání Závěrečného účtu městské části Praha 20 za rok 2017 a
schválení účetní závěrky k 31.12.2017 - (7.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha schválit Závěrečný účet Městské části Praha 20 za rok 2017
dle jednotlivých příloh Tisku č. BJ/2205/2018 s výhradami

2. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 schválit účetní závěrku k 31.12.2017 dle příloh Tisku
č. BJ/2205/2018

3. ukládá

Starostce městské části Praha 20, Haně Moravcové, předložit dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení
k projednání Závěrečný účet a účetní závěrku k 31.12.2017 na nejbližší jednání Zastupitelstva
městské části Praha 20

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: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2205/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/43/1735/18
ze dne 19.06.2018

Informace o podnětu na změnu územního plánu v areálu spol.
Biofaktory z území SV - všeobecně smíšené na území VN - nerušící
výroby a služeb - doplnění o stanovisko Ing. arch. Kristine Karhanové
Grigoryan - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené stanovisko Ing. arch. Kristine Karhanové Grigoryan k podnětu 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.

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/2176/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/44/1736/18
ze dne 19.06.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 60 - finanční příspěvek
od společnosti Blooman Development s. r. o. na rozvoj veřejné
infrastruktury - vypracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí "Prodloužení komunikace U Věže" - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 č. 60 - finanční příspěvek od společnosti Blooman Development s. r. o. na
rozvoj veřejné infrastruktury - vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
"Prodloužení komunikace U Věže"

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 60 - finanční příspěvek od společnosti
Blooman Development s. r. o. na rozvoj veřejné infrastruktury - vypracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí "Prodloužení komunikace U Věže"

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/2217/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/45/1737/18
ze dne 19.06.2018

Hlučnost na komunikaci Božanovská - (9.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o snižení hlučnosti na komunikaci Božanovská ze dne 12.6.2018, č.j. MCP20
010867/2018

2. ukládá

projednat se správcem komunikace Božanovská

- nezbytnost umístění zpomalovacího prahu v  části komunikace,  západně od fasády bytového
domu Mezilesí 2056/24, případně vlastní technické řešení konstrukce zpomalovacího prahu,
tak aby byla minimalizována hlučnost tohoto technického opatření

- návrh na umístění zpomalovacích prvků před přechodem pro  chodce z ulice Náchodská

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 11.09.2018

3. ukládá

zajistit provedení měření  hladiny  hluku z dopravy v bytě č. 2 Mezilesí 2056

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2018

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/2211/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/46/1738/18
ze dne 19.06.2018

Venkovní sportovní hřiště na pozemku parc. č. 4276/1 při ul. V Lukách
v katastrálním území Horní Počernice, obec Praha - (9.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se změnou konstrukčního řešení povrchu "Venkovního sportovního hřiště na pozemku parc.
č. 4276/1 v katastrálním území Horní Počernice„ za účelem získání souhlasného závazného
stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona.

2. ukládá

- zajistit úpravu projektové dokumentace související se změnou konstrukčního řešení povrchu
("Venkovního sportovního hřiště na pozemku parc. č. 4276/1  v katastrálním území Horní
Počernice„).

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2219/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/47/1739/18
ze dne 19.06.2018

Podnět na instalaci kamery - (9.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podnět instalace kamery a její zařazení do Městského kamerového systému hl. m. Prahy (MKS)

2. ukládá

zpracovat materiál ve věci podnětu instalace kamery a předložit na příští RMČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 18.07.2018
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2223/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/5/1703/18
ze dne 19.06.2018

Žádost Senior fitnes z.s., o individuální dotaci na projekt "Senioři
Prahy 20 v pohybu" - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Senior fitnes z.s., o individuální dotaci na projekt "Senioři Prahy 20 v pohybu" ve výši
40.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Senior fitnes z.s., Uralská 770/6, 160 00
Praha 6, IČO: 22724770, na projekt "Senioři Prahy 20 v pohybu", ve výši 36.000,- Kč, a to
na materiálové a nemateriálové náklady.

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se spolkem Senior fitnes z.s., Uralská
770/6, 160 00 Praha 6, IČO: 22724770, na projekt "Senioři Prahy 20 v pohybu"

4. ukládá

informovat spolek Senior fitnes z.s., 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: 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.

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na projekt "Senioři Prahy 20 v
pohybu" se spolkem Senior fitnes zs., Uralská 770/6, 160 00 Praha 6, IČO: 22724770

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 29.06.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, 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/2165/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/6/1704/18
ze dne 19.06.2018

Žádost spolku Jachtklub Toušeň, z.s., o individuální dotaci na podporu
juniorských závodníků v jachtingu: Sára Tkadlecová (olympijská lodní
třída 49er FX, v posádce s Dominikou Vaďurovou), Tadeáš Tkadlec
(lodní třída Cadet) - reprezentace ČR - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Jachtklub Toušeň, z.s., Na Krétě 27, Lázně Toušeň, o individuální dotaci ve
výši 50.000,- Kč na podporu juniorských závodníků v jachtingu: Sára Tkadlecová (olympijská
lodní třída 49er FX, v posádce s Dominikou Vaďurovou), Tadeáš Tkadlec (lodní třída Cadet) -
reprezentace ČR v roce 2018 a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 pro rok 2018 spolku Jachtklub Toušeň, z.s., Na Krétě
27, 250 89, Lázně Toušeň, na podporu juniorských závodníků v jachtingu: Sára Tkadlecová
(olympijská lodní třída 49er FX, v posádce s Dominikou Vaďurovou), Tadeáš Tkadlec (lodní
třída Cadet) - reprezentace ČR ve výši 20.000.- Kč, a to na nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace spolku Jachtklub Toušeň, z.s., Na Krétě
27, Lázně Toušeň, IČ: 00 66 49 01

4. ukládá

informovat spolek Jachtklub Toušeň, z.s., 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: 29.06.2018

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se spolkem Jachtklub Toušeň,
z.s., Na Krétě 27, Lázně Toušeň, IČ: 00 66 49 01 na podporu juniorských závodníků



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

v jachtingu: Sára Tkadlecová (olympijská lodní třída 49er FX, v posádce s Dominikou
Vaďurovou), Tadeáš Tkadlec (lodní třída Cadet) - reprezentace ČR v roce 2018

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 29.06.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, 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/2163/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/7/1705/18
ze dne 19.06.2018

Žádost o poskytnutí finančního daru na podporu 53. ročníku závodu
Mladé Běchovice - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru na úhradu nákladů na ceny pro vítěze běžeckého závodu
"Pohár starostky MČ Praha 20 - Horní Počernice" v rámci 53. ročníku závodu Mladé Běchovice
dne 22. 9. 2018

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč na úhradu nákladů na ceny pro vítěze běžeckého
závodu "Pohár starostky MČ Praha 20 - Horní Počernice" v rámci 53. ročníku závodu Mladé
Běchovice dne 22. 9. 2018 spolku Mladé Běchovice, z.s., V Potočinách 206, 190 11 Praha -
Běchovice, IČ: 02375800

3. schvaluje

smlouvu o poskytnutí finančního daru na úhradu nákladů na ceny pro vítěze běžeckého závodu
"Pohár starostky MČ Praha 20 - Horní Počernice" v rámci 53. ročníku závodu Mladé Běchovice
dne 22. 9. 2018

4. ukládá

informovat žadatele, spolek Mladé Běchovice, z.s., V Potočinách 206, 190 11 Praha -
Běchovice, IČ: 02375800, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí
finančního daru

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 13.07.2018

5. ukládá

uzavřít se spolkem Mladé Běchovice, z.s., V Potočinách 206, 190 11 Praha - Běchovice, IČ:
02375800, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč na úhradu nákladů na



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

ceny pro vítěze běžeckého závodu "Pohár starostky MČ Praha 20 - Horní Počernice" v rámci
53. ročníku závodu Mladé Běchovice dne 22. 9. 2018

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.08.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2157/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/8/1706/18
ze dne 19.06.2018

Žádost Kulturního centra Horní Počernice o technickou podporu na akci
"Zahájení 13.divadelní sezóny" - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Kulturního centra Horní Počernice o technickou podporu akce "Zahájení
13.divadelní sezóny", která se koná dne 9. 9. 2018

2. schvaluje

bezplatné zapůjčení technického vybavení Kulturnímu centru Horní Počernice v rozsahu
2 stánků na akci "Zahájení 13. divadelní sezóny", která se uskuteční dne 9. 9. 2018
před Divadlem Horní Počernice

3. ukládá

informovat žadatele, Kulturní centrum Horní Počernice, o usnesení RMČ ve věci technické
podpory akce "Zahájení 13. divadelní sezóny" dne 9. 9. 2018

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

zajistit zapůjčení technického vybavení na akci "Zahájení 13. divadelní sezóny" dne 9. 9. 2018
od 8:00 do 22:00 v rozsahu 2 stánků

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 09.09.2018

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/2155/2018



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

120. schůze

číslo RMC/120/9/1707/18
ze dne 19.06.2018

Návrh na přijetí hmotného daru od firmy Pekařství Moravec - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

přijetí hmotného daru od firmy Pekařství Moravec,s.r.o. ve výši 10 284,- Kč

2. schvaluje

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

3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Lenka Tomsová, Ing., Termín: 29.06.2018
Koordinační, programový a projektový pracovník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Koordinační, programový a projektový pracovník
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/2170/2018


