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20

126. jednání datum konání:
04.09.2018

 
čís. RMC/126/1/1848/18 - RMC/126/9/1854/18

 
 
 
 
 



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

126. schůze

číslo RMC/126/1/1848/18
ze dne 04.09.2018

Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská
823, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic. -
(2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o souhlas s
čerpáním finančních prostředků z fondu investic ve výši 12.844,15,- Kč za účelem spoluúčasti
financování interaktivního panelu BenQ v rámci realizace projektu z OP PPR.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků ve výši 12.844,15,- Kč z fondu investic Základní školy, Praha 9
- Horní Počernice, Stoliňská 823, na dofinancování nákupu interaktivního panelu BenQ, který
je z 90% financován z Operačního programu Praha pól růstu ČR, a to pro realizaci projektu
„Pořízení vybavení učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Stoliňská“.

3. ukládá

informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci čerpání finančních prostředků z fondu investic v celkové výši 12.844,15,-
Kč za účelem spoluúčasti financování interaktivního panelu BenQ v rámci realizace projektu
z OP PPR.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.09.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/2356/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/10/1855/18
ze dne 04.09.2018

Pronájem pozemků KN parc.č. 785/3 o výměře 2505 m2 a KN parc. č.
785/4 o výměře 4627 m2, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem pozemku KN parc. č. 785/3, druh pozemku - orná půda, o výměře 2505 m2 a

  pozemku KN parc. č. 785/4, druh pozemku - orná půda o výměře 4627 m2, vše v  k. ú.
Horní Počernice, obec Praha,  na dobu určitou od  12. 11. 2018 do 18. 11. 2018,  za nájemné
1000 Kč/den pronájmu, tj. 7.000 Kč/doba a předmět pronájmu, panu Ludvíku Berouskovi,  za
účelem hostování Cirkusu Bernes s. r. o.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu ( Ludvík Berousek - Cirkus
Bernes s. r. o. ).

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/2359/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/11/1856/18
ze dne 04.09.2018

Záměr pronájmu bytu č. 10 v bytovém domě Jívanská 1744, Praha -
Horní Počernice - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- zveřejnění záměru na pronájem bytu č. 10 - 2+k.k. (58,33 m2+ 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 20

 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. 10 - 2+k.k. (58,33 m2+ 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: 07.09.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/2344/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/12/1857/18
ze dne 04.09.2018

Záměr pronájmu bytu č. 11 v bytovém domě Jívanská 1743, Praha -
Horní Počernice - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- zveřejnění záměru na pronájem bytu č. 11 - 2+k.k. (56,17m2+ sklepní prostory), v ulici
Jívanská č. p. 1743, Praha – Horní Počernice na úřední desce MČ Praha 20 a realitním portálu.

2. jmenuje

- komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:

Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20

náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20

Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20

náhradník - Bc. Hana Čížková, radní MČ Praha 20

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. (56,17m2+ sklepní prostory), v ulici
Jívanská č. p. 1743, Praha – Horní Počernice na úřední desce MČ Praha 20 a realitním portálu.

3.1 Zodpovídá: Oddělení majetkoprávní Termín: 07.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/2343/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/13/1858/18
ze dne 04.09.2018

Souhlas s realizací stavebního záměru na pozemcích parc. č. 275/1,
272/1, 274, 3926 a 3931 k. ú. Horní Počernice (Obnova Nolčova
parku) - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

stavební záměr Obnova Nolčova parku v rozsahu zpracovaném společností  Terraflorida v roce
2018 na základě usnesení číslo RMC/63/9/0332/16

2. souhlasí

s realizací tohoto záměru (Obnova  Nolčova parku) na pozemích parc. č. 275/1 a 3926 v k.ú.
Horní Počernice a s přivedením sítí k realizaci osvětlení v Nolčově parku přes pozemky parc.
č. 275/1, 272/1, 274 a 3931 k. ú. Horní Počernice.

Vlastníkem pozemků je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 12, 100 00 Praha 1,
pozemky byly svěřen do správy Městské části Praha 20.

3. ukládá

vedoucí OŽPD připravit výběrové řízení na tento záměr

3.1 Zodpovídá: Mgr. Věra Bidlová, Termín: 14.09.2018
Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Mgr. Alena Šefčíková, Člen rady
bod jednání: BJ/2354/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/14/1859/18
ze dne 04.09.2018

Schválení zahájení soudního vymáhání vydání bezdůvodného
obohacení za užívání části pozemku KN par.č. 1597/1 vlastníky
sousedního pozemku - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zahájení soudního vymáhání vydání bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku KN
par.č. 1597/1 manželi XXXXXXXXXXX za období 3 roky nazpět v celkové výši 64.800,-Kč (120

m2  x 15,-Kč/m2/měsíc).

2. ukládá

právnímu oddělení ve spolupráci s OHSAI vypracovat a podat žalobu v termínu do 17.9.2018

2.1 Zodpovídá: Oddělení právní Termín: 17.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2366/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/15/1870/18
ze dne 04.09.2018

Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu spočívajícího v návratu
využití území v lokalitě Horní Počernice - východ do stavu územního
plánu před schválením změny č. Z 1405/06 - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podání podnětu na změnu územního plánu spočívajícího v návratu využití území v lokalitě
Horní Počernice - východ do stavu územního plánu před schválením změny č. Z1405/06.

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

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/2336/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/16/1869/18
ze dne 04.09.2018

Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu při ul. Ve žlíbku na
pozemku parc. č. 578/15 v k.ú. Horní Počernice - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podání podnětu na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 578/14 v k.ú. Horní Počernice,
spočívajícího ve změně nezastavitelného území ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy na
zastavitelné území OB - čistě obytné

2. nedoporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 souhlasit s podnětem na změnu územního plánu na
pozemku parc. č. 578/14 v k.ú. Horní Počernice, spočívajícím ve změně nezastavitelného území
ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy na zastavitelné území OB - čistě obytné, a to z
následujících důvodů:

• rozpor s Deklarací podmínek rozvoje MČ Praha 20, kde je v bodě 1 uvedena zásada:
„Nerozšiřovat zastavitelné plochy do volné krajiny nad rámec současných rozvojových
ploch daných platným ÚP hl.m. Prahy ke dni 1.1.2015“;

• zastavitelný ostrůvek v nezastavitelné funkční ploše je nekoncepční jak urbanisticky,
tak i z hlediska napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, které by muselo vést
plochami veřejné 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

předložit podnět na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 578/14 v k.ú. Horní Počernice
spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 24.09.2018
Člen rady

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/2352/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/17/1868/18
ze dne 04.09.2018

Návrh vyhlášky o technické mapě - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

k návrhu obecně závazné vyhlášky o technické mapě hlavního města Prahy, doručeného MČ
Praha 20 dne 23.8.2018, následující připomínku:

MČ Praha 20 požaduje doplnit do přílohy č. 1 navrhované vyhlášky (Prvky rozšiřující základní
obsah technické mapy obce) pod bod 5 (Technická infrastruktura) prvek Retenční a vsakovací
nádrže (charakteru stavby nebo výrobku plnící funkci stavby), jakožto zařízení pro likvidaci
dešťových odpadních vod.

2. ukládá

zaslat schválenou připomínku k návrhu vyhlášky o technické mapě elektronicky na adresu
dtmp@ipr.praha.eu

2.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 21.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2368/2018

mailto:dtmp@ipr.praha.eu


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

126. schůze

číslo RMC/126/18/1867/18
ze dne 04.09.2018

Návrh programu 30. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 -
(2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh předloženého programu 29. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 dne
24.9.2018 od 17:00 hodin na Chvalském zámku v Horních Počernicích

2. ukládá

připravit 29. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 25.06.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2351/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/19/1866/18
ze dne 04.09.2018

Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č.
3975/7, KN parc. č. 3976/72, KN parc. č. 4468/5, KN parc. č. 4468/49,
KN parc. č. 4473/1, KN parc. č. 4473/5, KN parc. č. 3968/61, KN parc.
č. 4485/4 a k spoluvlastnickému podílu ve výši 7/48 k pozemku KN
parc. č. 4565/2 a KN parc. č. 1858/2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 3975/7 o výměře

54 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, KN parc. č.

3976/72 o výměře 375 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – dálnice, KN parc.

č. 4468/5 o výměře 2290 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha,

 KN parc. č. 4468/49 o výměře 449 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –

jiná plocha, KN parc. č. 4473/1 o výměře 425 m2, druh pozemku– ostatní plocha, způsob

využití – jiná plocha, KN parc. č. 4473/5 o výměře 340 m2, druh pozemku– ostatní plocha,

způsob využití – jiná plocha, KN parc. č. 4485/4 o výměře 344 m2, druh pozemku – ostatní
plocha, způsob využití – jiná plocha  a k spoluvlastnickému podílu ve výši 7/48 k pozemku

KN parc. č. 4565/2 o výměře 2316 m2, druh pozemku – ovocný sad  a KN parc. č. 1858/2

o výměře 313 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace,
vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem převodu těchto pozemků do majetku státu,
zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, z důvodu sjednocení majetkoprávních vztahů
a správy k nemovitostem jednoho funkčního celku tj. pozemků a komunikační stavby v ulici
Novopacká S1/10.

2. nesouhlasí

- se záměrem odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku KN parc. č. 3968/61 o výměře

3352 m2, druh pozemku – orná půda v k. ú. Horní Počernice, obec Praha.

3. požaduje

- oddělit geometrickým plánem potřebnou část pozemku KN parc. č. 3968/61 tak, aby
předmětem záměru odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 byla pouze takto  oddělená část
  pozemku KN parc. č. 3968/61.



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

4. ukládá

- předložit záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 3975/7 o

výměře 54 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, KN parc.

č. 3976/72 o výměře 375 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – dálnice, KN

parc. č. 4468/5 o výměře 2290 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná

plocha,  KN parc. č. 4468/49 o výměře 449 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– jiná plocha, KN parc. č. 4473/1 o výměře 425 m2, druh pozemku– ostatní plocha, způsob

využití – jiná plocha, KN parc. č. 4473/5 o výměře 340 m2, druh pozemku– ostatní plocha,

způsob využití – jiná plocha, KN parc. č. 3968/61 o výměře 3352 m2, druh pozemku – orná

půda, KN parc. č. 4485/4 o výměře 344 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –
jiná plocha  a k spoluvlastnickému podílu ve výši 7/48 k pozemku KN parc. č. 4565/2 o výměře

2316 m2, druh pozemku – ovocný sad  a KN parc. č. 1858/2 o výměře 313 m2, druh pozemku –
ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za
účelem převodu těchto pozemků do majetku státu, zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, z důvodu sjednocení majetkoprávních vztahů a správy k nemovitostem jednoho funkčního
celku tj. pozemků a komunikační stavby v ulici Novopacká S1/10,  k projednání v ZMČ Praha 20

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2319/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/2/1849/18
ze dne 04.09.2018

Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských
obvodech základních škol - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

záměr na změnu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2018
Sb., hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol

2. navrhuje

v nové obecně závazné vyhlášce, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2018 Sb.,
hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol, rozšířit:

• ve školském obvodu Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250,
ulici Běluňská o další číslo tj. 11, a to následovně: Běluňská – lichá č. 11-75, sudá č. 14-84

• ve školském obvodu Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250,
ulici Náchodská o další číslo tj. 229, a to následovně:Náchodská – lichá č. 195-229, sudá
č. 208-254

• doplnit ve školském obvodu Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice,
Chodovická 2250 nově ulici Zábřežská

• zrušit ve školském obvodu Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická
2250 ulici K Berance

• doplnit ve školském obvodu Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700
ulici K Berance



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

zaslat stanovisko RMČ ke změně obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 Sb., hlavního města
Prahy, o školských obvodech základních škol, se žádostí o doplnění úprav ve školských
obvodech na území Městské části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 14.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Helena Víchová, Rozpočtář PO

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/2360/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/20/1865/18
ze dne 04.09.2018

Prodej obecního pozemku KN parc. č. 4365/2 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s prodejem pozemku KN parc. č. 4365/2 o výměře 13 m2, druh pozemku – trvalý travní
porost v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX,

za kupní cenu ve výši 85.670,- Kč, tj. 6590,- Kč/m2.

-  s uzavřením kupní smlouvy s XXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX.

2. ukládá

- předložit záměr prodeje pozemku KN parc. č. 4365/2 o výměře 13 m2, druh pozemku –
trvalý travní porost v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX

XXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 85.670,- Kč, tj. 6590,- Kč/m2, k projednání v Zastupitelstvu
MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2362/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/21/1864/18
ze dne 04.09.2018

Úplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k pozemku KN
parc. č. 5/1 a ke stavbě umístěné na pozemku, budovy bez č.p./č.e.
vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s úplatným nabytím  spoluvlastnického podílu ve výši ½ k pozemku KN parc. č.

5/1 o výměře celku 854 m2, druh pozemku  –zastavěná plocha a nádvoří a stavby
umístěné na pozemku KN parc. č. 5/1, budovy bez č.p./č.e., vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, z XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,  za celkovou kupní cenu ve výši 1.750.000,-
Kč. 

 - s uzavřením kupní smlouvy s XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

2. ukládá

- předložit úplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši ½ k pozemku KN parc. č.

5/1 o výměře celku 854 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří a stavby
umístěné na pozemku KN parc. č. 5/1, budovy bez č.p./č.e., vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, z XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, za celkovou kupní cenu ve výši 1.750.000,-
Kč, k projednání v Zastupitelstvu MČ Praha 20.



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

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2365/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/22/1863/18
ze dne 04.09.2018

Záměr pronájmu části obecního pozemku KN parc. č. 3804 o výměře
cca 50 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- se  záměrem pronájmu části obecního pozemku KN parc. č. 3804 o výměře cca 50 m2 při
ulici Březecká, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha  za účelem parkování nákladního vozidla
a návěsu.

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ žadateli

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.09.2018

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/2364/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/23/1862/18
ze dne 04.09.2018

Bezúplatné nabytí pozemků KN parc. č. 4279/5, KN parc. č. 4279/30
a KN parc. č. 4279/44, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha formou
uzavření darovací smlouvy se spol. Konhefr HP s. r. o. - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s bezúplatným nabytím pozemků KN parc. č.  4279/5, druh pozemku  - ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace o výměře 310 m2,  KN parc. č. 4279/30, druh pozemku

– orná půda o výměře 97 m2 a KN parc. č. 4279/44, druh pozemku – orná půda o výměře 51

m2 , vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha z vlastnictví společnosti Konhefr HP, s. r. o.

- s uzavřením darovací smlouvy  se společností Konhefr HP s. r. o.

2. ukládá

- předložit bezúplatné nabytí pozemků KN parc. č.  4279/5, druh pozemku  - ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace o výměře 310 m2,  KN parc. č. 4279/30, druh pozemku

– orná půda o výměře 97 m2 a KN parc. č. 4279/44, druh pozemku – orná půda o výměře

51 m2,  vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha z vlastnictví společnosti Konhefr HP, s. r. o.,
k projednání v ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2369/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/24/1861/18
ze dne 04.09.2018

Bezúplatné nabytí pozemků KN parc. č. 4279/77 a KN parc. č.
4279/85, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha formou uzavření
darovací smlouvy se spol. Konhefr Počernice, s. r. o. - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s bezúplatným nabytím pozemků KN parc. č.  4279/77, druh pozemku  - ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace o výměře 106 m2 a KN parc. č. 4279/85, druh pozemku

- ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha o výměře 35 m2,  vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha z vlastnictví společnosti Konhefr Počernice s. r. o.

- s uzavřením darovací smlouvy  se společností Konhefr Počernice s. r. o.

2. ukládá

- předložit bezúplatné nabytí pozemků KN parc. č.  4279/77, druh pozemku  - ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace o výměře 106 m2 a KN parc. č. 4279/85, druh pozemku

- ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha o výměře 35 m2,   vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha z vlastnictví společnosti Konhefr Počernice s. r. o., k projednání v ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 24.09.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2370/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/26/0194/18
ze dne 04.09.2018

Návštěva partnerského města Brunsbüttel - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o oficiální cestě do partnerského města Brunsbüttel (Německo) ve dnech 7. - 10.
9. 2018

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2338/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/27/1860/18
ze dne 04.09.2018

Smlouva o provedení stavby „Stavební úpravy bytového domu“ na
pozemku KN parc. č. 4131/4 a 4131/5 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, bytového domu č. p. 2010 a 2011 v ul. U Věže v Praze - Horních
Počernicích. - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Uzavření Smlouvy o provedení stavby s panem XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXXXXXX

2. ukládá

Předložit Smlouvu o provedení stavby s panem XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXXXXXX k podpisu smluvním stranám

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 19.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2372/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/4/1850/18
ze dne 04.09.2018

Stanovisko k řízení o dodatečném povolení stavby "Novostavba RD na
p. č. 2325/1 a 2325/2 k.ú. Horní Počernice" - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

  s dodatečným povolením stavby  „Novostavba rodinného domu“ na p. č. 2325/1 a 2325/2, k.
ú. Horní Počernice, v rozsahu  projektové dokumentace vypracované společností ArchEnergy
s. r. o. , z dubna 2018.

2. schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 3809 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, o výměře 14 m2
panu Ing. XXXX XXXXXXX, na dobu určitou max. 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s panem Ing. XXXXX XXXXXX

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (Mezilesí)

předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 19.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2330/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/5/1871/18
ze dne 04.09.2018

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení ke stavbě
„Rodinné domy Na Chvalce". - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se záměrem zástavby rozvojového území vymezeného koordinačním situačním výkresem
projektové dokumentace „Rodinné domy Na Chvalce“ vypracované společností  Atelier P.H.A.
s.r.o. z 06/2018,  řadovými rodinnými domy.

2. podmiňuje

projednání záměru v územním řízení uzavřením smlouvy o spolupráci při vybudování technické
a dopravní infrastruktury mezi MČ Praha 20 a investorem záměru,  obsahující mimo jiné
závazek investora bezúplatně převést stavbu komunikací a veřejného prostranství MČ Praha 20

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ společnosti Atelier P.H.A. s.r.o. („Rodinné domy Na Chvalce“)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2335/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/6/1851/18
ze dne 04.09.2018

Žádost o souhlas s umístěním sídla podnikatele – fyzické osoby v
budově Náchodská č.p. 868, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha -
(2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s umístěním sídla podnikatele Ježková Ivana, IČ 47098341 v budově Náchodská č. p.
868 na pozemku KN parc. č. 1986 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu neurčitou,
a to od 1. 1. 2019.

- s uzavřením Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. S/120/14/0023

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ žadateli

- předložit Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. S/120/14/0023 smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2363/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/7/1852/18
ze dne 04.09.2018

Udělení peněžního daru ředitelce příspěvkové organizace u příležitosti
životního jubilea - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o nadcházejícím životním jubileu Mgr. Jarmily Frolíkové, ředitelky Mateřské školy “U
Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115

2. schvaluje

udělení peněžního daru Mgr. Jarmile Frolíkové, ředitelce Mateřské školy “U Rybníčku“, Praha
9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115, u příležitosti životního jubilea, ve výši dle neveřejné
přílohy

3. schvaluje

předání věcného daru - plnicí pero zn. Parker s vyrytým věnováním od městské části ředitelce
příspěvkové organizace

4. ukládá

zabezpečit vyplacení peněžního daru z fondu odměn příslušné příspěvkové organizace
ředitelce Mateřské školy “U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 10.10.2018



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

zabezpečit výrobu věcného daru - plnicího pera zn. Parker s vyrytým věnováním "od Městské
části Praha 20 pro Mgr. Jarmilu Frolíkovou"

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 27.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Helena Víchová, Rozpočtář PO

předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/2350/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/8/1853/18
ze dne 04.09.2018

Občanský sňatek - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. pověřuje

• zastupitelku Alenu Štrobovou oddáváním 21. 9. 2018 v 13:00 hod
• zastupitele Jiřího Stibora oddáváním dne 22. 9. 2018 v 12:00 hod

2. schvaluje

právo užívat při občanských obřadech závěsný odznak s velkým státním znakem zastupitelům
pověřeným oddáváním

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2339/2018



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

126. schůze

číslo RMC/126/9/1854/18
ze dne 04.09.2018

Vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce "Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalská
Tvrz" - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

• zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce
a přístavba Stodoly v areálu Chvalská Tvrz"

• způsob hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti:
75% váhových kritérií tvoří nabídková cena 25% váhových kritérií tvoří délka termínu
realizace

2. jmenuje

komisi pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20,
náhradník - Bc. Hana Čížková, radní MČ Praha 20,
Mgr. Alena Šefčíková, radní MČ Praha 20,
náhradník - Eva Tůmová, radní MČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - PhDr. Jiří Nohejl, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - Dana Králová, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Zdeněk Trávníček, zástupce veřejnosti,náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka
OHSaI ÚMČ Praha 20



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

3. ukládá

zahájit zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce
a přístavba Stodoly v areálu Chvalská Tvrz"

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 07.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2240/2018


