
  
 
 
 
 

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 0
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
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18.07.2018

 
čís. RMC/121/1/1740/18 - RMC/121/9/1772/18

 
 
 
 
 



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

121. schůze

číslo RMC/121/1/1740/18
ze dne 18.07.2018

Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu
investic - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o souhlas
s čerpáním finančních prostředků z fondu investic za účelem pořízení komunikačního zařízení
COMELIT IKALL METALL pro školní družinu.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Chodovická 2250, na pořízení komunikačního zařízení COMELIT IKALL METALL ve
výši 103.180,- Kč vč. DPH pro školní družinu od vybrané firmy Radek Hlavica, se sídlem Ve
Žlíbku 231/42, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 44840659.

3. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci čerpání finančních prostředků z fondu investic v celkové
výši 103,180,-Kč za účelem pořízení komunikačního zařízení COMELIT IKALL METALL pro školní
družinu.

3.1 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

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/2227/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/10/1773/18
ze dne 18.07.2018

Výpůjčka zařízení TeleCare pro poskytování tísňové péče pro seniora
MČ Praha 20 - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytování tísňové péče XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXX Praha 9 a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a
protidrogové

2. schvaluje

výpůjčku zařízení TeleCare pro poskytování tísňové péče IXXX XXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX, Praha 9, po dobu využívání sociální služby tísňové péče
od Život 90, z.ú.

3. ukládá

informovat žadatele, o usnesení Rady m. č. Praha 20 ve věci podané žádosti o poskytování
tísňové péče

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.07.2018



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 s XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX, Praha 9 smlouvu o
výpůjčce zařízení TeleCare za účelem poskytování terénní služby tísňové péče pro seniory
ústavem Život 90, z.ú.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.10.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/2235/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/11/1774/18
ze dne 18.07.2018

Pravidla pro uzavírání smluv o výpůjčce zařízení TeleCare pro
poskytování tísňové péče - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Pravidla pro uzavírání smluv o výpůjčce zařízení TeleCare

2. ukládá

zveřejnit Pravidla pro uzavírání smluv o výpůjčce zařízení TeleCare na webových stránkách
městské části

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.07.2018

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/2236/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/12/1775/18
ze dne 18.07.2018

Návrh na schválení žádosti o poskytnutí palivového dřeva MO ČRS H.
Počernice - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

bezúplatné poskytnutí dřeva včetně dopravy k vytápění rybářské klubovny Českého svazu
v Horních Počernicích, ul. Na Svěcence č. 2169/4 na akce pořadané organizací. (schůzky
dětského kroužku, dětské závody, setkání seniorů, školení nových členů, akce spojené s výlovy
chovných rybníků.)

2. ukládá

OMH zajistit dovoz dřeva MO Českému rybářskému svazu Horní Počernice.

2.1 zajistit dovoz dřeva MO Českému rybářskému svazu Horní Počernice
Zodpovídá: Jaroslav Píša, Termín: 31.07.2018

Vedoucí OMH

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2231/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/13/1783/18
ze dne 18.07.2018

Stanovisko k projektové dokumentaci stavby "Novostavba RD
Harcovská, na p.č. 4391/1 a 4391/2, k.ú. Horní Počernice" - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „ Novostavba rodinného domu v Praze 20 – Horních Počernicích ul.
Harcovská, na pozemku parc. č. 4391/1 a 4391/2 v k.ú. Horní Počernice „ v rozsahu  projektové
dokumentace pro ohlášení stavby, vypracované Ing. A. Moudrým, Zeleneč Dehtáry 17,  z
dubna 2018.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku parc. č. 4388/1 o výměře 18 m2 manželům XXXXXXXX na dobu
určitou max. 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s manž. XXXXXXXXX

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli

předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.08.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2247/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/14/1794/18
ze dne 18.07.2018

Vyjádření k investičnímu záměru stavby „Rekonstrukce objektu Ve
Žlíbku 221/36 Praha 9 – Horní Počernice“. - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s investičním záměrem „Rekonstrukce objektu Ve Žlíbku 221/36 Praha 9 – Horní Počernice“
v rozsahu studie vypracované společností Pátý rozměr s.r.o. , Československé armády 22,
Praha 6,  z dubna 2018

2. podmiňuje

 další projednání záměru předložením dokumentace pro územní řízení,  na základě které budou
stanoveny  i  podmínky pro majetkoprávní vypořádání k části obecního pozemku KN parc. č.
3908/3 k.ú. Horní Počernice, obec Praha,  dotčeného stavebními úpravami v rozsahu:

- odprodej části pozemku KN parc. č. 3908/3, který bude po provedení stavebních úprav
pozemkem pod  stavbou ( hlavní a vedlejší vstup, vjezd do garáže ) za cenu dle znaleckého
posudku

- uzavření darovací smlouvy na stavbu veřejné dopravní infrastruktury ( nově budovaná
parkovací stání ) s MČ Praha 20

- náhradní výsadba za úbytek zeleně



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

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (investiční záměr „ Rekonstrukce objektu Ve Žlíbku“)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.08.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2252/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/15/1795/18
ze dne 18.07.2018

Investiční záměr - výstavba obytného souboru Rozhledy Počernice. -
(2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou studii k investičnímu záměru výstavby "Obytného souboru Rozhledy Počernice v
k.ú. Horní Počernice" vypracovanou společností ALFAVILLE s.r.o. Petržílkova 2514/29, Praha
5 z června 2016

2. trvá

na přijatém usnesení RMČ Praha 20 č. RMC/92/17/1078/17 ze dne 25.7.2017 a to z důvodu,
že se jedná o identický investiční záměr

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (Rozhledy)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.08.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2253/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/16/1788/18
ze dne 18.07.2018

Podnět na pořízení změny územního plánu v k.ú. Horní Počernice
– vymezení území sportu a rekreace SP – sport při ul. V Lukách
a přeložka veřejně prospěšné stavby 40|TK|25 Horní Počernice -
kanalizace a ČOV - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 schválit podání podnětu na pořízení změny územního
plánu hl. m. Prahy spočívajícím ve vymezení plochy SP - sportu o výměře cca 1600 m² při D11
na západní části pozemku parc. č. 4276/1 v k.ú. Horní Počernice a v přeložce územním plánem
vymezené trasy veřejně prospěšné stavby 40|TK|25 Horní Počernice - kanalizace a ČOV podle
skutečného stavu na pozemcích parc. č. 4253/10, 4253/3, 4253/4, 4253/6, 4253/1, 4276/11,
4276/9, 4276/10, 4276/1, 4548/1, 4549/3, 4550/12, 4550/13, 4550/7, 4550/14 a 4550/10
v k.ú. Horní Počernice, a to pokud možno formou zkráceného postupu pořízení

2. ukládá

předložit podnět na změnu územního plánu spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské
části Praha 20

2.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 24.09.2018
Člen rady

3. ukládá

pro využití zkráceného postupu pořízení navrhované změny územního plánu požádat odbor
ochrany prostředí MHMP o stanovisko podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zda je v případě



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

navrhované změny možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast a o stanovisko, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí

3.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2245/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/17/1776/18
ze dne 18.07.2018

Požadavky na rozpočet hl. m. Prahy na rok 2019 - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. rozhodla

o zaslání investičních požadavků na rozpočet hlavního města Prahy na rok 2019 v pořadí podle
priority:

1. Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze - 20 000 000 Kč
2. Mezigenerační bytový dům v ul. Náchodská - 14 000 000 Kč
3. Tělocvična v areálu škol Chodovická a Ratibořická - 20 000 000 Kč
4. Park Houslový klíč - 15 000 000 Kč
5. Výkup fotbalového areálu SC Xaverov - 35 000 000 Kč
6. ZŠ Spojenců, půdní vestavba - 13 000 000 Kč
7. Revitalizace Nolčova parku - 12 000 000 Kč
8. Rekreační zóny v HP - územní studie - 1 500 000 Kč
9. Cyklomagistrála podél trati ČD -  1 800 000 Kč

2. ukládá

zaslat MHMP investiční požadavky na rozpočet hlavního města Praha na rok 2019

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2230/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/18/1777/18
ze dne 18.07.2018

Schválení záměru "Oprava slaboproudých rozvodů" v lokalitě Jívanská
647 - přízemí - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

záměr "Oprava slaboproudých rozvodů" v lokalitě Jívanská 647  přízemí dle přílohy č. 1 Tisku
BJ/2224/2018.

2. ukládá

uzavření smlouvy s uchazečem Neviol s.r.o. IČ 27777871 se sídlem Ruská 83/24, Ostrava -
Vítkovice, PSČ 703 00, který podal nejnižší nabídku na záměr "Oprava slaboproudých rozvodů"
v lokalitě Jívanská 647 - přízemí, v ceně 228 850 Kč bez DPH, tedy 276 908,5 Kč s DPH.

2.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 28.09.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/2224/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/19/1778/18
ze dne 18.07.2018

Schválení záměru odprodeje služebních notebooků přidělených k
funkci zastupitele pro volební období 2014-2018 - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

záměr odprodeje služebních notebooků přidělených k funkci zastupitele pro volební období
2014-2018.

2. ukládá

zajistit finanční ohodnocení a následný odprodej notebooků přidělených k funkci zastupitele
pro volební období 2014-2018.

2.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 30.09.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/2116/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/2/1741/18
ze dne 18.07.2018

Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na
projekt "Bethesda - domov pro seniory" - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Diakonie Církve bratrské o individuální dotaci na projekt "Bethesda - domov pro
seniory" v roce 2018 ve výši 60.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a
protidrogové

2. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 schválit poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha
20 Diakonii Církve bratrské, se sídlem Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3, IČ: 45250855, na
projekt "Bethesda - domov pro seniory" ve výši 30.000,- Kč, a to na nemateriálové náklady.

3. ukládá

předložit žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí dotace v roce 2018 na projekt "Bethesda
- domov pro seniory", k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/2232/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/20/1779/18
ze dne 18.07.2018

Jmenování vedoucího Odboru ekonomického, zrušení usnesení č.
RMC/120/1/1699/18 ze dne 19.6.2018 - (2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. ruší

Usnesení č. RMC/120/1/1699/18 ze dne 19.6.2018, kterým byla do funkce vedoucí Odboru
ekonomického jmenována Ing. Ivana Polenová

2. jmenuje

Ing. Zdeňka Bařinku, PhD. vedoucím Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha 20,
a to od 1.8.2018

3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 20.07.2018
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/2272/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/21/1780/18
ze dne 18.07.2018

Pravidla pro vydávání vnitřních předpisů ÚMČ Praha 20 - (2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Pravidla pro vydávání vnitřních předpisů ÚMČ Praha 20 s účinností od 1. 8. 2018.

2. ukládá

tajemníkovi ÚMČ zajistit plnění Pravidel pro vydávání vnitřních předpisů ÚMČ Praha
20 dle bodu 1. tohoto usnesení.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 31.07.2018
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Petr Paclt, Vedoucí kanceláře úřadu
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2273/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/22/1781/18
ze dne 18.07.2018

Rámcová smlouva o provádění exekucí - (2.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření rámcové smlouvy o provádění exekucí s JUDr. Jurajem Podkonickým, Ph.D., soudním
exekutorem, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6,
IČ: 49720821.

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Paclt, Termín: 31.07.2018
Vedoucí kanceláře úřadu

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Petr Paclt, Vedoucí kanceláře úřadu
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2275/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/23/1796/18
ze dne 18.07.2018

Koncepce modernizace a rozšíření kamerového systému na území MČ
Praha 20 - (2.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

koncepci modernizace a rozšíření kamerového systému na území Městské části Praha 20 dle
přílohy č. 1 tisku BJ 2256/2018

2. pověřuje

tajemníka ÚMČ Praha 20 Mgr. Vítězslava Kalibu, MPA v jednání s příslušným pracovištěm MHMP
ve věci rozšíření MKS na území MČ Praha 20.

3. ukládá

tajemníkovi ÚMČ Praha 20 Mgr. Vítězslavu Kalibovi, MPA informovat radu o výsledku rozhodnutí
expertního týmu pro rozvoj MKS a jeho rozhodnutí týkající se rozšíření a obnovy MKS na území
MČ Praha 20

3.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 30.09.2018
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: René Krchňák, Referent bezpečnosti státu
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2256/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/24/1784/18
ze dne 18.07.2018

Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca 2600
m2, parc. č. 1984 o výměře cca 480 m2 a parc. č. 1991 o výměře cca
2350 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem pořádání
Svatoludmilské pouti 2018 - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

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

cca 2600 m2, KN parc.č. 1991 o výměře cca 2350 m2, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
Chvalskému zámku, v termínu od 10. 9. do 16. 9. 2018 za účelem pořádání Svatoludmilské
pouti

2. ukládá

předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu (Chvalský zámek - Svatoludmilská
pouť)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/2228/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/25/1797/18
ze dne 18.07.2018

Výpůjčka 2. NP budovy č. p. 868 o celkové výměře podlahové plochy
cca 270 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

 -  výpůjčku 2. nadzemního podlaží budovy Náchodská č. p. 868 (Sklenářství) umístěném 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.

 - uzavření smlouvy o výpůjčce s Klubem historických vozidel Horní Počernice z. s.

2. ukládá

 - předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu (Klubu historických vozidel Horní Počernice
z. s. )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.07.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2244/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/26/1786/18
ze dne 18.07.2018

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1987/1 o
výměře cca 30 m2 v areálu Chvalské tvrze v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části pozemku KN  parc. č. 1987/1  o  výměře cca 30 m2 přiléhající k restauraci
La Trattoria Turbanti v areálu Chvalské tvrze, společnosti Good Morning s.r.o., na dobu určitou
od 19. 7. 2018 do 14.  8. 2018 za účelem provozování venkovní zahrádky za nájemné ve výši

85 Kč/m2/měsíc, tj. 2.250,- Kč/předmět pronájmu/27 dní

- uzavření nájemní smlouvy se společností Good Morning s.r.o. za podmínky, že před uzavřením
 nájemní smlouvy bude uhrazena částka 6.583,- Kč/předmět pronájmu/79 dní za bezesmluvní
užívání předmětu pronájmu v období od 1. 5. 2018 do 18. 7. 2018.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu (Good Morning s.r.o.)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 19.07.2018

3. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku KN  parc. č. 1987/1  o  výměře cca 30

m2 přiléhající k restauraci La Trattoria Turbanti  v areálu Chvalské tvrze, společnosti Good
Morning s.r.o., na dobu určitou od 15. 8. 2018 do 30.  9. 2018 za účelem provozování venkovní

zahrádky za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 3.917,- Kč/předmět pronájmu/47 dní,  na
úřední desce MČ Praha 20.

4. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN  parc. č. 1987/1  o  výměře cca 30 m2 přiléhající
k restauraci La Trattoria Turbanti v areálu Chvalské tvrze, společnosti Good Morning s.r.o., na
dobu určitou od 15. 8. 2018 do 30.  9. 2018 za účelem provozování venkovní zahrádky za



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

nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 3.917,- Kč/předmět pronájmu/47 dní,  na úřední desce
MČ Praha 20.

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 19.07.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2250/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/27/1785/18
ze dne 18.07.2018

Pronájem pozemku KN parc. č. 4343/6 a KN parc. č. 4343/7 vše v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem 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,  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.

- uzavření nájemní smlouvy s Českým kynologickým svazem ZKO Horní Počernice – 1002, p. s.

2. ukládá

 - předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu (Český kynologický svaz ZKO Horní
Počernice – 1002, p. s.)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2243/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/28/1787/18
ze dne 18.07.2018

Záměr pronájmu nebytového prostoru určeného k podnikání v I. NP
objektu Náchodská č. p. 867 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, pro
využití jako ordinace lékaře - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu prostor určených k podnikání - ordinace č. I o výměře 14,8

m2 s příslušenstvím v 1. NP objektu Náchodská č. p. 867, na pozemku KN parc. č. 1981/1 v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha, formou veřejné soutěže, dle předloženého návrhu, na úřední
desce MČ Praha 20 a na realitním portálu.

2. jmenuje

- komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběr nájemce nebytového prostoru v
1. NP objektu Náchodská č. p. 867 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 prostor určených k podnikání - ordinace č. I o výměře 14,8 m2 s
příslušenstvím v 1. NP objektu Náchodská č. p. 867, na pozemku KN parc. č. 1981/1 v k.



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

ú. Horní Počernice, obec Praha, formou veřejné soutěže, dle předloženého návrhu, na úřední
desce MČ Praha 20 a na realitním portálu.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 06.08.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2276/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/29/1789/18
ze dne 18.07.2018

Úplatné nabytí pozemku KN parc. č. 3977/7, KN parc. č. 3977/8, KN
parc. č. 3977/9 a KN parc. č. 3977/10 vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s úplatným nabytím pozemku KN parc. č.  3977/7 o výměře 2178 m2, druh pozemku ostatní

plocha, způsob využití jiná plocha, pozemku KN parc. č.  3977/8 o výměře 48 m2, druh

pozemku zastavěná plocha a nádvoří; pozemku KN parc. č.  3977/9 o výměře 102 m2, druh

pozemku zastavěná plocha a nádvoří; pozemku KN parc. č.  3977/10 o výměře 103 m2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří; vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z podílového
vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX a společnosti P3 Prague

Horní Počernice 1 s.r.o. za celkovou kupní cenu 6.077.500,00 Kč, tj.  2.500,00 Kč/m2.

2. ukládá

- předložit úplatné nabytí pozemku KN parc. č.  3977/7 o výměře 2178 m2, druh pozemku

ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, pozemku KN parc. č.  3977/8 o výměře 48 m2, druh

pozemku zastavěná plocha a nádvoří; pozemku KN parc. č.  3977/9 o výměře 102 m2, druh

pozemku zastavěná plocha a nádvoří; pozemku KN parc. č.  3977/10 o výměře 103 m2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří; vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z podílového
vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX a společnosti P3 Prague



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

Horní Počernice 1 s.r.o. za celkovou kupní cenu 6.077.500,00 Kč, tj.  2.500,00 Kč/m2,
k projednání v Zastupitelstvu MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2271/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/3/1742/18
ze dne 18.07.2018

Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na
projekt "Chráněné bydlení na Xaverově" - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Diakonie Církve bratrské o individuální dotaci na projekt "Chráněné bydlení na
Xaverově" v roce 2018 ve výši 40.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní
a protidrogové

2. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 schválit poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha
20 Diakonii Církve bratrské, se sídlem Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3, IČ: 45250855, na
projekt "Chráněné bydlení na Xaverově" ve výši 40.000,- Kč, a to na nemateriálové náklady

3. ukládá

předložit žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí dotace v roce 2018 na projekt
"Chráněné bydlení na Xaverově", k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/2233/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/30/1790/18
ze dne 18.07.2018

Záměr prodeje části pozemku KN parc. č. 2079 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha - (3.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru  prodeje obecního pozemku parc. č. 2079/4 o výměře 136 m2

vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 2079, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  na

základě geometrického plánu č. 5426-29/2018,  za cenu 4.840,- Kč/m2, předem určenému
zájemci,  XXXX XXXXX XXXXXXXXXX,  na úřední desce MČ Praha 20

2. ukládá

- zajistit zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 2079/4 o výměře 136 m2

vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 2079, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,

na základě geometrického plánu č. 5426-29/2018, za cenu 4.840,- Kč/m2, předem určenému
zájemci, XXXX XXXXX XXXXXXXXXX, na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 19.07.2018

3. ukládá

- zahájit jednání ve věci bezesmluvního užívání obecních pozemků parc. č. 2079/3 a 2079/5,
oddělených z pozemku KN parc. č. 2079, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  na základě
geometrického plánu č. 5426-29/2018.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2018

3.2 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 31.08.2018



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

3.3 Zodpovídá: Oddělení právní Termín: 31.08.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2269/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/32/1744/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 61 - poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl.m. Prahy (v
rámci OP Zaměstnanost) - (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. 61 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu
práce hl.m. Prahy (v rámci OP Zaměstnanost)

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 61 - poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl.m. Prahy (v rámci OP Zaměstnanost)

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2248/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/33/1745/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 62 - poskytnutí účelové
investiční a neinvestiční dotace v rámci OP Praha-pól růstu pro ZŠ
Stoliňská, ZŠ Ratibořická a pro projekt Využití kulturně komunitního
centra Horní Počernice - (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. 62 - poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace v rámci OP
Praha-pól růstu pro ZŠ Stoliňská, ZŠ Ratibořická a pro projekt Využití kulturně komunitního
centra Horní Počernice

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. 62 - poskytnutí účelové investiční a
neinvestiční dotace v rámci OP Praha-pól růstu pro ZŠ Stoliňská, ZŠ Ratibořická a pro projekt
Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice 

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2246/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/34/1746/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 63 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí účelovéh investiční
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projekt "Výstavba bezbariérového
sociálního zařízení ve FZŚ Chodovická 2250" - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 63 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na
podporu v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy - projekt "Výstavba
bezbariérového sociálního zařízení ve FZŠ Chodovická 2250" ve výši 51,6 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 63 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18  – poskytnutí účelových investičních
dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území
hl. m. Prahy - projekt "Výstavba bezbariérového sociálního zařízení ve FZŠ Chodovická 2250"
ve výši 51,6 tis. Kč

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2277/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/35/1747/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 64 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – uzavření finančního vypořádání
za rok 2017 hl. m. Prahou - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 64 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 – uzavření finančního vypořádání za rok 2017 hl. m. Prahou

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 64 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18  – uzavření finančního vypořádání za
rok 2017 hl. m. Prahou

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2278/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/36/1748/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 65 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí finančních
prostředků městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy
(DPPO) - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 65 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy z
rozpočtu hl.m. Prahy (DPPO) ve výši 4 099,1 tis. Kč.

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 65 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí finančních prostředků
městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy (DPPO) ve výši 4 099,1 tis. Kč

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2279/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/37/1749/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 66 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu městské části Kickbox klubu, z.s., Vinohradská 1789/40,
Praha 2 na sportování dětí a mládeže - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 66 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Kickbox klubu,
z.s., Vinohradská 1789/40, Praha 2 na sportování dětí a mládeže  - pronájem tělocvičny
bojových sportů v Horních Počernicích v roce 2018 ve výši 15 000,00 kč, a to na nemateriálové
náklady

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 66 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18– poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu městské části Kickbox klubu, z.s., Vinohradská 1789/40, Praha 2 na sportování dětí
a mládeže  - pronájem tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích v roce 2018 ve výši
15 000,00 kč, a to na nemateriálové náklady



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

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2257/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/38/1750/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 67 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu městské části Kickbox klubu, z.s., Vinohradská 1789/40,
Praha 2 na uspořádání příměstského sportovního tábora pro děti do 15
let v Horních Počernicích - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 67 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ
č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Kickbox
klubu,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 5 000,00 Kč, a to na věcné ceny
pro účastníky a materiálové náklady

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 67 MČ Praha
20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18  – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské
části Kickbox klubu,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 5 000,00 Kč, a to na věcné ceny pro
účastníky a materiálové náklady



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

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2258/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/39/1751/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 68 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu městské části RC MUM z.s., na podporu akcí a výtvarných
ateliérů Mumraje - (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 68 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části RC MUM z.s.,
na podporu akcí a výtvarných ateliérů Mumraje ve výši 67 000,00 Kč, a to na materiálové a
nemateriálové náklady

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 68 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu městské části RC MUM z.s., na podporu akcí a výtvarných ateliérů Mumraje ve výši
67 000,00 Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2260/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/4/1743/18
ze dne 18.07.2018

Žádost spolku Linka bezpečí, z.s., o poskytnutí individuální dotace na
projekt "Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 20" - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Linka bezpečí, z.s., o individuální dotaci v oblasti zdravotní a sociální na projekt
"Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 20" ve výši 30.000,- Kč a doporučení Komise
bytové, sociálně zdravotní a protidrogové

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8 -
Bohnice, 181 02, IČO: 61383198, na projekt "Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 20"
ve výši 12.000,- Kč, a to na nemateriálové náklady - inzerce, PR, marketing a další náklady.

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace

4. ukládá

informovat spolek Linka bezpečí, 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: 24.08.2018



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 "Linka bezpečí pro
děti a mládež z MČ Praha 20" se spolkem Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8 - Bohnice,
181 02, IČ: 61383198

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.08.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/2234/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/40/1752/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 69 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu městské části RC MUM z.s., na projekt "SKOLIČKA - školka
nanečisto - adaptační program" - (7.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 69 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části spolku RC MUM
z.s.,Mezilesí 2058, Praha 9 -  Horní Počernice,  na projekt "SKOLIČKA - školka nanečisto -
adaptační program" ve výši 49 000,00 Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 69 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu městské části spolku RC MUM z.s.,Mezilesí 2058, Praha 9 -  Horní Počernice,  na
projekt "SKOLIČKA - školka nanečisto - adaptační program" ve výši 49 000,00 Kč, a to na
materiálové a nemateriálové náklady

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2261/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/41/1753/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 70 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu městské části organizaci Neposeda, z.ú. na projekt
"Křižovatka - provozní náklady sociální služby" - (7.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 70 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části organizaci
Neposeda, z.ú. na projekt "Křižovatka - provozní náklady sociální služby" ve výši 50 000,00
Kč na materiálové i nemateriálové náklady

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.70 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18  – poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu městské části organizaci Neposeda, z.ú. na projekt "Křižovatka - provozní náklady
sociální služby" ve výši 50 000,00 Kč na materiálové i nemateriálové náklady

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2262/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/42/1754/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 71 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu městské části organizaci Neposeda, z.ú.
na projekt "HoPo - provozní náklady sociální služby" - (7.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 71 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ na základě usnesení ZMČ
č. ZMČ/25/1/0127/18  – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části organizaci
Neposeda, z.ú. na projekt "HoPo - provozní náklady sociální služby" ve výši 50 000,00 Kč na
materiálové i nemateriálové náklady

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 71 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18  – poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu městské části organizaci Neposeda, z.ú. na projekt "HoPo - provozní náklady sociální
služby" ve výši 50 000,00 Kč na materiálové i nemateriálové náklady

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2263/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/43/1755/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 72 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu městské části Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice
na podporu činnosti Klubu seniorů - (7.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 72 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Středisku
křesťanské pomoci Horní Počernice na podporu činnosti Klubu seniorů Střediska křesťanské
pomoci Horní Počernice v roce 2018 ve výši 10 000,00 Kč, a to na nemateriálové náklady

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.72 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu městské části Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice na podporu činnosti Klubu
seniorů Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice v roce 2018 ve výši 10 000,00 Kč, a to
na nemateriálové náklady

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2264/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/44/1756/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 73 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu městské části SC Xaverov Horní Počernice, z.s., na podporu
dětí a mládeže v oblasti fotbalu - (7.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 73 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části SC Xaverov Horní
Počernice, z.s., na podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu v roce 2018 ve výši 290 000,00
Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 73 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu městské části SC Xaverov Horní Počernice, z.s., na podporu dětí a mládeže v oblasti
fotbalu v roce 2018 ve výši 290 000,00 Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2265/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/45/1757/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 74 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu městské části Tělovýchovné jednotě Sokol Horní Počernice na
podporu celoročních sportovních aktivit TJ a provozu vlastních zařízení
TJ v roce 2018 - (7.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 74 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Tělovýchovné
jednotě Sokol Horní Počernice na podporu celoročních sportovních aktivit TJ a provozu
vlastních zařízení TJ v roce 2018 ve výši 500 000,00 Kč, a to na nemateriálové náklady a
jiné náklady

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 74 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu městské části Tělovýchovné jednotě Sokol Horní Počernice na podporu celoročních
sportovních aktivit TJ a provozu vlastních zařízení TJ v roce 2018 ve výši 500 000,00 Kč, a
to na nemateriálové náklady a jiné náklady

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2266/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/46/1758/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 75 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu městské části Divadelnímu sdružení Horní Počernice na
celoroční činnost v roce 2018 - (7.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 75 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Divadelnímu
sdružení Horní Počernice na celoroční činnost v roce 2018 ve výši 169 000,00 Kč, a to na
materiálové a nemateriálové náklady projektu a na částečné pokrytí osobních nákladů projektu

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.75 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18  – poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu městské části Divadelnímu sdružení Horní Počernice na celoroční činnost v roce 2018
ve výši 169 000,00 Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady projektu a na částečné
pokrytí osobních nákladů projektu

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2267/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/47/1759/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 76 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu městské části Basketbalu Sokol Horní Počernice, pobočný
spolek, na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované
sportovní výchovy - (7.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 76 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Basketbalu Sokol
Horní Počernice, pobočný spolek, na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované
sportovní výchovy v roce 2018 ve výši 30 000,00 Kč, a to na materiálové, nemateriálové
náklady a jiné náklady

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.76 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18  – poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu městské části Basketbalu  Sokol  Horní  Počernice,  pobočný  spolek,  na podporu
  dlouhodobé  sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy v roce 2018 ve výši 30
000,00 Kč, a to na materiálové, nemateriálové náklady a jiné náklady

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2268/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/48/1760/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 77 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu městské části BikeRanch Teamu z.s., na projekt
"BikeTanchTeam - Juniorský cyklistický oddíl - Startovné A týmu" -
(7.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 77 Č Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části BikeRanch
Teamu z.s., na projekt "BikeTanchTeam - Juniorský cyklistický oddíl - Startovné A týmu" ve
výši 10 000,00 Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 7 Praha 20 na rok 2018 schvalované RMČ
na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18  – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
městské části BikeRanch Teamu z.s., na projekt "BikeTanchTeam - Juniorský cyklistický oddíl
- Startovné A týmu" ve výši 10 000,00 Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2270/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/49/1761/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 78 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu městské části RC MUM z.s., na projekt "RC MUM jako
vícegenerační dům" - (7.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 78 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části RC MUM z.s.,
na projekt "RC MUM jako vícegenerační dům" v roce 2018 ve výši 48 000,00 Kč, a to na
materiálové a nemateriálové náklady projektu

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.78 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu městské části RC MUM z.s., na projekt "RC MUM jako vícegenerační dům" v roce
2018 ve výši 48 000,00 Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady projektu

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2274/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/5/1768/18
ze dne 18.07.2018

Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru pro
Fakultní základní školu, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 -
(2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o souhlas
s přijetím účelově určeného peněžního daru v celkové výši 11.200,- Kč

2. schvaluje

přijetí účelově určeného peněžního daru v celkové výši 11.200,- Kč Fakultní základní školou,
Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, na úhradu stravného ve školní jídelně ve
školním roce 2018/2019 pro dva žáky ze sociálně slabých rodin, kdy dárcem je Women for
Women,o.p.s., se sídlem, Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509

3. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci udělení souhlasu s přijetím účelově určeného peněžního
daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.08.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/2238/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/50/1762/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 79 - poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu městské části na podporu sociální služby Azylový
dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice - (7.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 79  MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části na podporu
sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice ve výši 100 000,00
Kč, a to na nemateriálové náklady - úhradu energií a nájemného

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.79 - poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu městské části na podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci
Horní Počernice ve výši 100 000,00 Kč, a to na nemateriálové náklady - úhradu energií a
nájemného

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2249/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/51/1763/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 80 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu městské části spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň
Horní Počernice, z.s. na obnovu a pořízení sportovního vybavení,
údržbu Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích v oblasti
sportu a bezpečnosti, všestranný sport dětí a mládeže - (7.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 80 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části spolku Junák -
Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. na obnovu a pořízení sportovního vybavení,
údržbu Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání  vedoucích v oblasti sportu a bezpečnosti,
všestranný sport dětí a mládeže výši 100 000,00 Kč, a to na materiálové a nemateriálové
náklady

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 80 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské
části spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. na obnovu a pořízení
sportovního vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání  vedoucích v oblasti



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

sportu a bezpečnosti, všestranný sport dětí a mládeže výši 100 000,00 Kč, a to na materiálové
a nemateriálové náklady

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2254/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/52/1764/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 81 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu městské části spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň
Horní Počernice, z.s. na skautské akce během roku, akce pro rodiče a
veřejnost - (7.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 81 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části spolku Junák
- Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. na skautské akce během roku, akce pro
rodiče a veřejnost ve výši 70 000,00 Kč, a to na materiálové, nemateriálové a jiné náklady

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.81 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18  – poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu městské části spolku Junák - Český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s.
na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost ve výši 70 000,00 Kč, a to na
materiálové, nemateriálové a jiné náklady



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

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2255/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/53/1765/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 82 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí účelových
neinvestičních dotací ze státního rozpočtu MŠMT z OP VVV v rámci
výzvy "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -
Šablony pro MŠ a ZŠ - (7.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 82 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu MŠMT
z OP VVV v rámci výzvy "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony
pro MŠ a ZŠ v celkové výši 1 048,6 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.82 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18  – poskytnutí účelových neinvestičních
dotací ze státního rozpočtu MŠMT z OP VVV v rámci výzvy "Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ v celkové výši 1 048,6 tis. Kč

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2280/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/54/1766/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 83 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků z
důvodu realizace záměru „Oprava slaboproudých rozvodů“ v lokalitě
Jívanská 647 - (7.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 83 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků z důvodu realizace záměru „Oprava
slaboproudých rozvodů“ v lokalitě Jívanská 647 ve výši 277 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 83 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků z důvodu
realizace záměru „Oprava slaboproudých rozvodů“ v lokalitě Jívanská 647 ve výši 277 tis. Kč

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2281/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/55/1767/18
ze dne 18.07.2018

Rozpočtové opatření č. 84 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle
usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků z
rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ
Horní Počernice a MA 21 - (7.24)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 84 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č.
ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit
v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA 21 pro rok 2018 v celkové výši 61 800,00
Kč dle usnesení ZMC č. ZMC/29/21/0176/18

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 84 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
RMČ na základě usnesení  ZMČ  č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun  finančních  prostředků  z
  rozpočtu MČ Praha 20  v celkové výši 61 800,00 Kč na podporu aktivit v rámci projektu
Zdravá MČ Horní Počernice a MA 21 pro rok 2018 v celkové výši 61 800,00 Kč dle usnesení
ZMC č. ZMC/29/21/0176/18

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2284/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/56/1791/18
ze dne 18.07.2018

Záměr převodu práv a povinností nájemce restaurace Pizzeria La
Trattoria Turbanti vyplývajících ze smlouvy č. ORO 1998 0028 - (9.01)

Rada městské části Praha 20

revokuje RMC/118/28/1672/18
 

1. revokuje

usnesení č. RMC/118/28/1672/18 ze dne 5.6.2018

2. souhlasí

- se zveřejněním záměru převodu práv a povinností nájemce, pana Jana Rejlka, vyplývajících
ze smlouvy č. ORO 1998 0028 (pronájem objektu bývalé kovárny v areálu Chvalský zámek –
restaurace La Trattoria Turbanti) na společnost Good Morning s.r.o. s účinností od 1. 9. 2018,
na úřední desce MČ Praha 20.

3. ukládá

- zveřejnit záměr převodu práv a povinností nájemce vyplývajících ze smlouvy č. ORO 1998
0028 (pronájem objektu bývalé kovárny v areálu Chvalský zámek – restaurace La Trattoria
Turbanti) na společnost Good Morning s.r.o. s účinností od 1. 9. 2018, na úřední desce MČ
Praha 20.

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2251/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/57/1793/18
ze dne 18.07.2018

Petice za změnu územního plánu v lokalitě Nad Palečkem - (9.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- vytvoření petice za změnu územního plánu v lokalitě Nad Palečkem, která bude adresována
zastupitelstvu hlavního města Prahy

- umístění petičních archů ve veřejných budovách (ÚMČ Praha 20, Knihovna Horní Počernice,
Divadlo Horní Počernice a Chvalský zámek)

2. ukládá

mediální koordinátorce zveřejnit informace o petici na webových stránkách, v e-Zpravodaji a
na facebooku městské části.

2.1 Zodpovídá: Petra Prokůpková, Termín: 27.07.2018
Koordinátor komunikace s médii

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Petr Paclt, Vedoucí kanceláře úřadu
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2283/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/58/1792/18
ze dne 18.07.2018

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "BD
Mezilesí 2059/2060 – zateplení střechy" - (9.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „BD Mezilesí
2059/2060 – zateplení střechy“ se společností ABP HOLDING a.s., Thámova 21/34, 186 00,
Praha 8 - Karlín, IČ 15268446 s nabídkovou cenou 2 130 035 Kč bez DPH (2 449 540 Kč
včetně DPH), dle doporučení výběrové komise

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "BD Mezilesí 2059/2060 – zateplení střechy"
se společností ABP HOLDING a.s.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2286/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/59/1782/18
ze dne 18.07.2018

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Rekonstrukce komunikace Spojka ulic Božanovská a Machovská " -
(9.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce"Rekonstrukce komunikace Spojka ulic Božanovská Machovská"

2. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti s využitím následujících dílčích
hodnotících kritérií:
1) Celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 75 %2) Lhůta realizace veřejné zakázky v
kalendářních dnech – váha 25 %

3. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20,
náhradník - Bc. Hana Čížková, radní MČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI UMČ Praha 20,
náhradník - PhDr. Jiří Nohejl, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Dana Králová, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Jaroslav Píša, vedoucí OMH ÚMČ Praha 20,
náhradník - Petr Báček, vedoucí oddělení MH ÚMČ Praha 20,
Roman Pazderka, zástupce veřejnosti,Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20

4. ukládá



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

 vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Rekonstrukce komunikace Spojka ulic Božanovská a Machovská "

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2287/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/6/1769/18
ze dne 18.07.2018

Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu
investic - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o souhlas s
čerpáním finančních prostředků z fondu investic za účelem pořízení objednacího boxu GRANDE
pro stravovací systém školní jídelny

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Chodovická 2250, na pořízení objednacího boxu GRANDE pro stravovací systém
školní jídelny ve výši 75.945,65 Kč vč. DPH od společnosti Veřejné informační služby, spol. s
r.o. Plzeň, se sídlem Farského 638/14, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ: 45330344

3. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci čerpání finančních prostředků z fondu investic v celkové



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

výši 75.945,65 Kč za účelem pořízení objednacího boxu GRANDE pro stravovací systém školní
jídelny

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.08.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/2239/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/7/1770/18
ze dne 18.07.2018

Žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická
1700, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic -
(2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o souhlas s
čerpáním finančních prostředků z fondu investic za účelem pořízení mycího stroje EVO Concept
Fagor CO-170 pro školní jídelnu

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700, na pořízení mycího stroje EVO Concept Fagor CO-170 ve výši 106.326,- Kč
vč. DPH pro školní jídelnu od společnosti TeS, spol. s r.o. Chotěboř, se sídlem Zednická 558,
583 01 Chotěboř, IČ: 60934395

3. ukládá

informovat ředitelku Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci čerpání finančních prostředků z fondu investic v celkové výši
106.326,-Kč za účelem pořízení mycího stroje EVO Concept Fagor CO-170 pro školní jídelnu

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.08.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/2241/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/8/1771/18
ze dne 18.07.2018

Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ve třídě Základní školy, Praha
9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, pro školní rok 2018/2019 - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o povolení výjimky z
počtu žáků ve třídě VII. A pro školní rok 2018/2019, a to z 30 žáků na 32 žáků

2. schvaluje

výjimku z počtu žáků ve třídě VII. A Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823,
pro školní rok 2018/2019, a to z 30 žáků na 32 žáků za předpokladu, že zvýšení počtu dětí
nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví

3. ukládá

informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci povolení výjimky z počtu žáků ve třídě VII. A základní školy, a to pro
školní rok 2018/2019.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.08.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/2242/2018



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

121. schůze

číslo RMC/121/9/1772/18
ze dne 18.07.2018

Záměr pronájmu bytu č. 11 v bytovém domě Jívanská 1744,Praha -
Horní Počernice - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- zveřejnění záměru na pronájem bytu č. 11 - 2+k.k. (60,35m2 + sklepní prostory), v ulici Jívanská
č. p. 1744, Praha – Horní Počernice na úřední desce MČ Praha 20 a realitním portálu.

2. jmenuje

-komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:

Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20

náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20

Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20

náhradník - Bc. Hana Čížková, radní MČ Praha 2

Mgr. Kaliba Vítězslav MPA, tajemník ÚMČ Praha 20

náhradník – Petra Schubertová, referent majetkové správy OHSaI

Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI

náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, zástupce vedoucího OHSaI



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

- zveřejnit záměr na pronájem bytu č. 11 - 2+k.k. (60,35m2 + sklepní prostory), v ulici  Jívanská
č. p. 1744, Praha – Horní Počernice na úřední desce MČ Praha 20 a realitním portálu.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.07.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/2229/2018


