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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

131. jednání datum konání:
16.10.2018

 
čís. RMC/131/1/1935/18 - RMC/131/9/1941/18

 
 
 
 
 



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

131. schůze

číslo RMC/131/1/1935/18
ze dne 16.10.2018

Žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická
1700, o souhlas s převodem keramické pece do majetku jiné zřizované
příspěvkové organizace - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700, o bezúplatný
převod keramické pece zpět zřizovateli a v případě jeho nezájmu žádost o souhlas s převodem
tohoto movitého majetku do majetku Domu dětí a mládeže, Praha – Horní Počernice,
Ratibořická 1899.

2. konstatuje, že

zřizovatel nemá zájem o bezúplatný převod majetku, kterým je keramická pec, inventární
číslo 04/196/N, Základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700, neboť pro ni
nemá využití.

3. schvaluje

převod keramické pece z majetku Základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická
1700, inventární číslo 04/196/N do majetku Domu dětí a mládeže, Praha – Horní Počernice,
Ratibořická 1899, a to dle platných právních předpisů.



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

4. ukládá

informovat ředitelku Základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700, o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci žádosti o souhlas s převodem keramické pece do majetku Domu
dětí a mládeže, Praha – Horní Počernice, Ratibořická 1899.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 29.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/2459/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/10/1942/18
ze dne 16.10.2018

Výpůjčka části obecních 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 532 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem
pořádání Adventních trhů v areálu Chvalské tvrze - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

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

o výměře cca 2600 m2 a KN parc. č. 1991 o výměře cca 532 m2, vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, na dobu určitou, na den 2. 12. 2018, Chvalskému zámku, příspěvkové organizaci,
Praha 9 - Horní Počernice, za účelem pořádání Adventních trhů v areálu Chvalské tvrze.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s Chvalským zámkem, příspěvkovou organizací, Praha - Horní
Počernice.

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.11.2018

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/2467/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/12/1943/18
ze dne 16.10.2018

Jmenování hlavní inventarizační a škodní komise, jmenování dílčích
inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku a
závazků k 31.12.2018, plán inventur k provedení inventarizace
majetku a závazků k 31.12.2018 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

složení hlavní inventarizační a škodní komise : tajemnice: Michaela Šprýslová, předseda: Ing.
Lenka Tomsová, členové komise: Michaela Vedralová, Jana Ryšavá, Petra Schubertová, Ing.
Jana Šťastná, Bc. Stanislav Svoboda, Lucie Prokůpková, Josef Hohenberger.

2. schvaluje

složení dílčích inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku a závazků k
31.12.2018

1. Budovy, stavby

Předseda komise - Bc. Martina Siničáková

Členové – Radka Zlámalová, Ing. Zdeněk Vavruška

2. Pozemky

Předseda komise - Bc. Martina Siničáková

Členové – Radka Zlámalová, Ing. Zdeněk Vavruška

3. Informatika

Předseda komise – David Krušina

Členové – Ing. Koutný Jiří, Lucie Prokůpková, Petra Schubertová

4. Hmotný movitý majetek

Předseda komise – Petra Schubertová

Členové – Bc. Stanislav Svoboda, Michaela Vedralová,

Lucie Prokůpková, Jana Ryšavá, Miluše Prchalová, Ing. Pavel Harwot, Ing. Marie
Novotná

5. DNM - software



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

Předseda komise -  Prokůpková Lucie

Členové - Ing. Jiří Koutný, David Krušina

6. Sklad - informatika

Předseda komise - Lucie Prokůpková

Členové – Ing. Jiří Koutný, David Krušina

7. Sklad - kancelářské potřeby + ostatní sklady

Předseda komise - Michaela Šprýslová

Členové - Jiřina Sýkorová, Irena Dorňáková, 

8. Investice, nedokončené investice

Předseda komise - Ing. Lenka Tomsová

Členové -  Ing. Aleš Lada, Ing. Věra Bidlová, Ing. Zdeněk Vavruška

9. Ostatní dokladová inventarizace (jen k 31. 12. 2018)

Předseda komise - bude doplněn do konce roku na RMČ Praha 20

Členové -  bude doplněn do konce roku na RMČ Praha 20

3. bere na vědomí

plán inventur k provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018

4. ukládá

připravit jmenovací dekrety členům dílčích inventarizačních komisí a seznámit je s vyhláškou č.
270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a seznámit je s plánem inventur k provedení
inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018

4.1 Zodpovídá: Petra Schubertová, Termín: 26.10.2018
Referent správy majetku

4.2 Zodpovídá: Michaela Šprýslová, Termín: 26.10.2018
Referent rozpočtář a majetkové evidence



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

zaslat plán inventur k provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 všem
příspěvkovým organizacím zřizovaných MČ Praha 20 a informovat je o stanovených termínech
a povinnostech z něj vyplývajících

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 26.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Bařinka, Ph.D., Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2465/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/13/1944/18
ze dne 16.10.2018

Žádosti o pronájem kolumbárních schránek na hřbitově Chvaly v Praze
9 - Horních Počernicích - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze 9 - Horních Počernicích paní XXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXX

2. ukládá

informovat paní XXXX XXXXXXXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 16.11.2018

3. schvaluje

pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze 9 - Horních Počernicích paní XXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X

4. ukládá

informovat paní XXXXXX XXXXXXXXXXXX

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 16.11.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Vítězslav Kaliba, Mgr. MPA, Tajemník
bod jednání: BJ/2461/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/14/1945/18
ze dne 16.10.2018

Rozpočtové opatření č. 113 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMC/25/1/0127/18 - přesun finančních
prostředků v souvislosti s výročím založení republiky - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 113 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesením
č. ZMC/25/1/0127/18 - přesun rozpočtovaných finančních prostředků na nákup materiálu
na  rezervu běžných výdajů ve výši 100 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 113 MČ Praha 20 na rok 2018
schvalované v souladu s usnesením č. ZMC/25/1/0127/18 - přesun rozpočtovaných finančních
prostředků na nákup materiálu na  rezervu běžných výdajů ve výši 100 tis. Kč

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.11.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/2442/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/15/1946/18
ze dne 16.10.2018

Rozpočtové opatření č. 120 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMC/25/1/0127/18 – revokace
rozpočtového opatření č. 114 - přesun finančních prostředků z důvodu
konání voleb do obecních zastupitelstev ve dnech 5. a 6. října 2018
(zálohové financování) - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 120 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu  s usnesením
ZMČ č. ZMC/25/1/0127/18 – revokace rozpočtového opatření č. 114  - přesun finančních
prostředků z důvodu konání voleb do obecních zastupitelstev ve dnech 5. a 6. října 2018
(zálohové financování)

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMC rozpočtové opatření č. 120 MČ Praha 20 na rok 2018
schvalované v souladu  s usnesením ZMČ č. ZMC/25/1/0127/18 – revokace rozpočtového
opatření č. 114  - přesun finančních prostředků  z důvodu konání voleb do obecních
zastupitelstev ve dnech 5. a 6. října 2018 (zálohové financování)

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.11.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/2477/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/16/1947/18
ze dne 16.10.2018

Rozpočtové opatření č. 117 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
v souvislosti s usnesením ZMČ č. ZMC/25/1/0127/18 – vrácení
přeplatku z finančního vypořádání ukončeného projektu – EU – Místní
akční plán vzdělávání P 20 - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 117 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souvislosti s usnesením
ZMČ č. ZMC/25/1/0127/18 – vrácení přeplatku z finančního vypořádání ukončeného projektu
– EU – Místní akční plán vzdělávání P 20 ve výši 16,3 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 117 MČ Praha 20 na rok 2018
schvalované v souvislosti s usnesením ZMČ č. ZMC/25/1/0127/18 – vrácení přeplatku
z finančního vypořádání ukončeného projektu – EU – Místní akční plán vzdělávání P 20

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.11.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/2474/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/17/1948/18
ze dne 16.10.2018

Rozpočtové opatření č. 118 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
v souladu s usnesení ZMČ č. ZMC/25/1/0127/18 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na
aktivní politiku zaměstnanosti – Operační program Lidské zdroje a
zaměstnanost - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 118 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesení ZMČ
č. ZMC/25/1/0127/18 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace  ze státního rozpočtu z Úřadu
práce ČR na aktivní politiku zaměstnanosti – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
ve výši 30,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMC rozpočtové opatření č. 118 MČ Praha 20 na rok 2018
schvalovanév souladu s usnesení ZMČ č. ZMC/25/1/0127/18 - poskytnutí účelové neinvestiční
dotace  ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na aktivní politiku zaměstnanosti – Operační
program Lidské zdroje a zaměstnanost

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.11.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/2475/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/18/1949/18
ze dne 16.10.2018

Rozpočtové opatření č. 119 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v
souladu s usnesení ZMČ č. ZMC/25/1/0127/18 - přesun finančních
prostředků v souvislosti s úplatným nabytím pozemku v katastrálním
území Horní Počernice, obec Praha - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 119 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu  s usnesení ZMČ č.
ZMC/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků  v souvislosti s úplatným nabytím pozemku
v katastrálním území Horní Počernice, obec Praha ve výši 1 368,3 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMC rozpočtové opatření č. 119 MČ Praha 20 na rok 2018
schvalované v souladu  s usnesení ZMČ č. ZMC/25/1/0127/18 - přesun finančních
prostředků  v souvislosti s úplatným nabytím pozemku v katastrálním území Horní Počernice,
obec Praha

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.11.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/2476/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/19/1951/18
ze dne 16.10.2018

Informace k věcnému záměru na přijetí obecně závazné vyhlášky o
omezení provozní doby hostinských zařízení - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

věcný záměr na přijetí obecně závazné vyhlášky o omezení provozní doby hostinských zařízení

2. ukládá

zaslat návrh na přijetí OZV o omezení provozní doby hostinských zařízení k vyjádření Městské
Policii Praha OŘ Praha 14, Policii ČR a odborům úřadu s termínem zaslání vyjádření do
30.11.2018

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 30.10.2018

3. ukládá

zadat anketu občanů v rámci MA 21

3.1 Zodpovídá: Lenka Tomsová, Ing., Termín: 30.10.2018
Koordinační, programový a projektový pracovník



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 zaslaná vyjádření a návrhy k projednání RMČ Praha 20

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 18.12.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Hana Moravcová, Starostka

Andrea Jandová, Asistentka
bod jednání: BJ/2460/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/2/1936/18
ze dne 16.10.2018

Nákup vozidla pro potřeby oddělení pečovatelské služby Odboru
sociálních věcí a školství - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

výsledek zkráceného poptávkového řízení na nákup vozidla pro potřeby oddělení pečovatelské
služby Odboru sociálních věcí a školství 

2. schvaluje

nákup vozidla Dacia DOKKER za cenu 280.756,00 Kč od firmy AUTO KOUT CENTRUM, spol.
s r.o, Pražská 1820, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 18631932, pro oddělení pečovatelské
služby

3. ukládá

zajistit pořízení vozu Dacia DOKKER za cenu 280.756,00 Kč od firmy AUTO KOUT CENTRUM,
spol. s r.o, Pražská 1820, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 18631932, dle obchodní nabídky č.
20318112-18-92538, pro oddělení pečovatelské služby

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 31.10.2018



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

4. ukládá

provést rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků z rozpočtu pečovatelské služby -
na nákup vozu Dacia DOKKER pro potřeby oddělení pečovatelské služby

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/2466/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/21/1952/18
ze dne 16.10.2018

Vyjádření k podanému odvolání do územního řízení ke stavbě "D 11 –
MÚK Beranka" - (9.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby "D11 – MÚK Beranka"
v rozsahu dle předloženého návrhu

2. ukládá

doručit vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby "D11 – MÚK
Beranka" v rozsahu dle předloženého návrhu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 17.10.2018

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/2479/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/22/1950/18
ze dne 16.10.2018

Rozpočtové opatření č. 121 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMC/25/1/0127/18 – přesun finančních
prostředků z důvodu realizace akce „ČOV bývalá na Chvalce –
rekonstrukce“ - (9.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 121 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu  s usnesením ZMČ
č. ZMC/25/1/0127/18 – přesun finančních prostředků z důvodu realizace akce „ČOV bývalá
na Chvalce – rekonstrukce“ ve výši 343,7 tis. Kč

2. ukládá

předložit k informaci na ZMC rozpočtové opatření č. 121 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMC/25/1/0127/18 – přesun finančních prostředků z důvodu
realizace akce „ČOV bývalá na Chvalce – rekonstrukce“

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.11.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/2480/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/23/1954/18
ze dne 16.10.2018

Pořízení projektové dokumentace pro společné územní a stavební
řízení a dokumentace pro realizaci stavby na „Rozšíření kapacity DDM
v hospodářském pavilonu objektu MŠ Ratibořická č. p. 2299 Horní
Počernice“ - (9.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Pořízení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a dokumentace pro
realizaci stavby na „Rozšíření kapacity DDM v hospodářském pavilonu objektu MŠ Ratibořická
č. p. 2299 Horní Počernice“

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na pořízení projektové dokumentace pro společné územní a stavební
řízení a dokumentace pro realizaci stavby na „Rozšíření kapacity DDM v hospodářském
pavilonu objektu MŠ Ratibořická č. p. 2299 Horní Počernice“ se společností RIPS projekt s.r.o.
IČ 26758253 dle předložené cenové nabídky

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2018



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

3. ukládá

provést rozpočtové opatření na pořízení projektové dokumentace pro společné územní
a stavební řízení a dokumentace pro realizaci stavby na „Rozšíření kapacity DDM v
hospodářském pavilonu objektu MŠ Ratibořická č. p. 2299 Horní Počernice“

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický 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/2481/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/24/1953/18
ze dne 16.10.2018

Žádost předsedy oddílu Bike Ranch Team z.s. o poskytnutí finančního
daru na fungování a provoz hornopočernického oddílu - (9.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost předsedy oddílu Bike Ranch Team z.s., Křovinovo nám. 6, Praha 9, 193 00, IČ:
67778241, o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč na fungování a provoz
hornopočernického oddílu

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč Bike Ranch Team z.s., Křovinovo nám. 6, 193
00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 67778241, na fungování a provoz hornopočernického oddílu v
roce 2018

3. schvaluje

darovací smlouvu č. S/30/2018/0107 na poskytnutí finančního daru Bike Ranch Team
z.s., Křovinovo nám. 6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 67778241, na fungování a
provoz hornopočernického oddílu

4. ukládá

informovat žadatele, Bike Ranch Team z.s., Křovinovo nám. 6, 193 00 Praha 9 - Horní
Počernice, IČ: 67778241, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí
finančního daru

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.10.2018

5. ukládá

uzavřít s Bike Ranch Team z.s., Křovinovo nám. 6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
IČ: 67778241, darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na fungování
a provoz hornopočernického oddílu

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.11.2018



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

6. ukládá

provést rozpočtové opatření ve věci poskytnutí finančního daru Bike Ranch Team z.s. na
fungování a provoz hornopočernického oddílu

6.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.11.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2482/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/25/1955/18
ze dne 16.10.2018

Pořízení projektové dokumentace pro společné územní řízení a
stavební povolení na investiční akci „Parkovací stání v ulici Jívanská" -
(9.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pořízení jednostupňové projektové dokumentace (dokumentace pro společné územní řízení a
stavební povolení) na investiční akci „Parkovací stání v ulici Jívanská„

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na vypracování jednostupňové projektové dokumentace
(dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení) na investiční akci „Parkovací
stání v ulici Jívanská„ se společností Sportovní projekty s.r.o., v rozsahu předložené cenové
nabídky

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

Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
zpracoval: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2483/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/3/1937/18
ze dne 16.10.2018

Pronájem bytu č. 10 v bytovém domě Jívanská 1744, Praha - Horní
Počernice - výsledek výběrového řízení - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- na návrh komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, uzavření nájemní smlouvy
na pronájem bytu č. 10, standard s příslušenstvím, typ 2+k.k. (celk. plocha 58,33m2  +
sklep. Prostory  4,73m2) v bytovém domě v ulici Jívanská č. p.  1744 X XXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX X na dobu neurčitou za nájemné
90,- Kč/m2/měsíc

2. ukládá

 - uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 10, standard s příslušenstvím, typ 2+k.k.
(celk. plocha 58,33m2  + sklep. prostory 4,73m2) v bytovém domě v ulici Jívanská č.p. 1744
X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX X na dobu
neurčitou za nájemné 90,- Kč/m2/měsíc

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

Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/2457/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/4/1938/18
ze dne 16.10.2018

Pronájem bytu č. 11 v bytovém domě Jívanská 1743, Praha - Horní
Počernice - výsledek výběrového řízení - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- na návrh komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, uzavření nájemní smlouvy
na pronájem bytu č. 11, standard s příslušenstvím, typ 2+k.k. (celková plocha 56,17m2
  + sklep. prostory 2,17m2),  v bytovém domě v ulici Jívanská č.p. 1743 XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X na dobu neurčitou za
nájemné 90,- Kč/m2/měsíc

2. ukládá

- uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 11, standard s příslušenstvím, typ
2+k.k. (celková plocha 56,17m2  + sklep. prostory 2,17m2 ) v bytovém domě v ulici Jívanská
č.p. 1743 XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX
X na dobu neurčitou za nájemné 90,- Kč/m2/měsíc

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

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/2456/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/5/1939/18
ze dne 16.10.2018

Investiční záměr stavby „7 parkovacích míst u RC MUM Mezilesí 2058“
Horní Počernice - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístění a provedením stavby "7 parkovacích míst u RC MUM Mezilesí 2058 " na pozemku
KN p. č. 2198/44 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha,   v rozsahu projektové dokumentace
vypracované NDCon s.r.o.  Praha 1,  z května 2018

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (parkoviště MUM)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.11.2018

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/2471/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/6/1940/18
ze dne 16.10.2018

Uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvy nájemní za
účelem provedení stavby „Připojení objektů FTTS Praha 20 - 1.stavba
na síť TMCZ“ se společností T- Mobile“ - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem části pozemku KN parc. č. 785/2, druh pozemku – ostatní plocha o výměře 35
m2, parc.č. 3841/1, druh pozemku – ostatní plocha o výměře 112,5 m2 parc.č. 781/3, druh
pozemku – ostatní plocha o výměře 6 m2 parc.č. 781/4, druh pozemku – ostatní plocha
o výměře 0,5 m2v k.ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem provedení stavby rozšíření
telekomunikační sítě pod názvem „Připojení objektů FTTS Praha 20 - 1.stavba na síť TMCZ“
za podmínky:

a) přechody veškerých komunikací budou provedeny protlakem

b) veškeré povrchy dotčených chodníků budou obnoveny v souladu se Zásadami a technickými
podmínkami pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro
inženýrské sítě, dle usnesení Rady HPM

uzavření nájemní smlouvy se společností T-Mobile a.s. 

uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 785/2, druh pozemku –
ostatní plocha, Parc.č. 3841/1, druh pozemku – ostatní plocha  Parc.č. 781/3, druh pozemku –
ostatní plocha Parc.č. 781/4, druh pozemku – ostatní plocha v k.ú. Horní Počernice, obec Praha
za účelem umístění a provozování součásti telekomunikační sítě, se společností T-Mobile a.s.



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

2. ukládá

předložit Nájemní smlouvu a Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu (T Mobile  -
Ratibořická)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.11.2018

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/2473/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/7/1957/18
ze dne 16.10.2018

Stanovisko k PD pro změnu územního rozhodnutí stavby "Výstavba
komunikace, opěrné stěny, inženýrských sítí a přeložka plynovodu pro
výstavbu 5 RD ul. Na Chvalce" - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístění stavby "Výstavba komunikace, opěrné stěny, inženýrských sítí a přeložka plynovodu
pro výstavbu 5 RD ul. Na Chvalce" na p. č. 4408/2, 4408/22, 4408/31, 4411/1, 4417/13,
4408/21, 4408/8, 3178/1, 4408/3 a 4408/14 v k.ú. Horní Počernice,  v rozsahu projektové
dokumentace pro změnu územního rozhodnutí vypracované Projektovou  kanceláří   Bejček,
Bizdra, Dvořák,  z března 2018. Komunikace je navržena jako neveřejná a zůstane ve
vlastnictví soukromých subjektů.

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (infrastruktura pro 5 RD Na Chvalce - BBD )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.11.2018

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/2470/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/8/1956/18
ze dne 16.10.2018

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S/20/2018/0075 - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S/20/2018/0075

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S/20/2018/0075

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2478/2018



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

131. schůze

číslo RMC/131/9/1941/18
ze dne 16.10.2018

Podpora systému sdílených elektrokol na území MČ Praha 20 - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

nabídkou společnosti Homeport s.r.o. na provozování systému sdílených kol v rámci projektu
"Sdílená elektrokola v Praze"

2. souhlasí

s podporou projektu "Sdílená elektrokola v Praze"

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2468/2018


