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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

129. jednání datum konání:
02.10.2018

 
čís. RMC/129/1/1916/18 - RMC/129/9/1924/18

 
 
 
 
 



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

129. schůze

číslo RMC/129/1/1916/18
ze dne 02.10.2018

Návrh komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu na vedení
perspektivních koridorů hlavních cyklotras v Praze do aktualizace
cyklogenerelu HMP se zaměřením na změny týkající se katastru
Horních Počernic - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh na přečíslování trasy severovýchodní cyklomagistrály z provizorního označení  A 260
na A 9

2. bere na vědomí

návrh otevřené pracovní skupiny komise pro cyklistickou dopravu HMP na případné
vyvedení trasy A50 z ulice Bystrá v Horních Počernicích západněji a to pravděpodobně
komunikacemi mezi halami společnosti P3 Prague, propustkem pod železniční tratí, Vidonickou
ulicí a dále na Klánovice.

3. ukládá

vedoucí OŽPD zadat ověřovací dokumentaci na nové vedení cyklotrasy A50 ulicemi U Tabulky,
F. V. Veselého, Ve Žlíbku, Cirkusová, Vidonická, Tlustého a K Odpočinku.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 19.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2389/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/10/1912/18
ze dne 02.10.2018

Vyjádření souhlasu ke stavebnímu řízení stavby "D0 510 most nad
Chlumeckou" - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s provedením stavby „DO 510 most nad Chlumeckou, rekonstrukce a rozšíření “, v rozsahu
předložené projektové dokumentace, vypracované společností PUDIS a.s. Praha 10 z října
2016

2. požaduje

v rámci dokumentace pro stavební povolení navýšení protihlukových opatření na výšku 6m,
tvar lomený, tak, aby korespondovaly se stavbou "DO 510 Satalice - Běchovice zkapacitnění".

3. požaduje

zaslat projektovou dokumentaci pro stavební povolení na protihlukové opatření

4. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (protihluk. stěna)

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2441/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/11/1911/18
ze dne 02.10.2018

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení stavby : „Novostavba BD
Na Chvalce“ – Horní Počernice p. č. 2144/17, 2144/18 - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Novostavba bytového domu na Chvalce„ v rozsahu dokumentace pro
územní řízení vypracované společností OAMDG s.r.o. Praha 6 z dubna 2017

za podmínky

- uzavřením Smlouvy o spolupráci na vybudování veřejné technické a dopravní
infrastruktury schválené v ZMČ Praha 20  mezi MČ Praha 20 a investorem

- úpravy dokumentace pro stavební povolení dle doporučení paní urbanistky Ing. arch.
Karhanové Grigoryan

2. schvaluje

uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 20 a investorem stavby

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli

zajistit uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 20 a investorem stavby nejdéle po
schválení Smlouvy o spolupráci na vybudování veřejné technické a dopravní infrastruktury
mezi MČ Praha 20 a investorem stavby



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

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2018

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2448/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/12/1925/18
ze dne 02.10.2018

Výpůjčka obecních pozemků KN parc. č. 2198/61, KN parc. č. 2198/62,
KN parc. č. 2198/71, KN parc. č. 2198/72, KN parc. č. 2198/73, KN
parc. č. 2198/74, a části pozemku KN parc č. 2198/63 o výměře cca
791 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem pořádání
akce „Zdravíme Mezilesí“ - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku obecních pozemků KN parc. č. 2198/61 o výměře 261 m2, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – zeleň, KN parc. č. 2198/62 o výměře 162 m2, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – zeleň, KN parc. č. 2198/71 o výměře 169 m2, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – zeleň, KN parc. č. 2198/72 o výměře 289 m2, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – zeleň, KN parc. č. 2198/73 o výměře 445 m2, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – zeleň, KN parc. č. 2198/74 o výměře 1149 m2, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – zeleň a části pozemku KN parc č. 2198/63 o výměře cca 791 m2, vše
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou, dne 24. 10. 2018 neziskové organizaci
Neposeda z. ú., za účelem pořádání akce „Zdravíme Mezilesí“.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s Neposedou, z. ú.



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 smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.10.2018

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/2437/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/14/1926/18
ze dne 02.10.2018

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

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- vyřazení majetku MČ Praha 20 (dle zápisu HIK ze dne 20.9.2018) ve výši  252.754,74 Kč

- vyřazení majetku ZŠ a MŠ Spojenců 1408 (dle zápisu HIK ze dne 20.9.2018)
   ve výši 11 313,00 Kč

- vyřazení majetku FZŠ Chodovická 2250 (dle zápisu HIK ze dne 20.9.2018)
  ve výši  8 250,00 Kč

- vyřazení majetku ZŠ Stoliňská 823 (dle zápisu HIK ze dne 20.9.2018)
  ve výši  72 230,00 Kč

- vyřazení majetku ZŠ Ratibořická 1700 (dle zápisu HIK ze dne 20.9.2018)
  ve výši 532 366,46,00 Kč

- vyřazení majetku MŠ Chodovická 1900 (dle zápisu HIK ze dne 20.9.2018)
  ve výši 154 933,50 Kč

- vyřazení majetku MVK (dle zápisu HIK ze dne 20.9.2018)
  ve výši 54 721,00 Kč

2. ukládá

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

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

3. ukládá

- informovat příspěvkové organizace o schválení vyřazení majetku

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 26.10.2018



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

- vyřadit majetek z evidence

4.1 Zodpovídá: Michaela Šprýslová, Termín: 31.10.2018
Referent rozpočtář a majetkové evidence

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2434/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/15/1927/18
ze dne 02.10.2018

Návrh na odsvěření majetku Chvalský zámek - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

převod majetku ve výši 141.432,04 Kč (stoly a lavice Špejchar v hodnotě 79.422,- Kč a židle
čalouněné v hodnotě 62.010,00 Kč) na MČ Praha 20

2. ukládá

připravit předávací protokol na předání stolů, lavic a židlí na MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 26.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2440/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/17/1928/18
ze dne 02.10.2018

Rozpočtové opatření č.114 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - 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.114 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesením ZMČ
č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků  z důvodu konání voleb do obecních
zastupitelstev ve dnech 5. a 6. října 2018 (zálohové financování) ve výši 680 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci ZMČ rozpočtové opatření č.114 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků  z důvodu
konání voleb do obecních zastupitelstev ve dnech 5. a 6. října 2018 (zálohové financování)
ve výši 680 tis. Kč

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.11.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/2443/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/18/1929/18
ze dne 02.10.2018

Rozpočtové opatření č. 115 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních
prostředků v souvislosti s realizací projektu „Investice na přání
II“ (dětské boulderové hřiště FZŠ Chodovická) - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 115 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesením
ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků v souvislosti s realizací projektu
„Investice na přání II“ (dětské boulderové hřiště FZŠ Chodovická) ve výši 675,2 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci ZMČ rozpočtové opatření č. 115 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků v souvislosti
s realizací projektu „Investice na přání II“ (dětské boulderové hřiště FZŠ Chodovická) ve výši
675,2 tis. Kč

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.11.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/2444/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/19/1930/18
ze dne 02.10.2018

Rozpočtové opatření č. 116 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v
souladu s usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – převod finančních
prostředků v souvislosti s poskytnutím návratné finanční výpomoci
zapsanému ústavu NEPOSEDA a revokace rozpočtového opatření č. 103
- (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Neposeda z.ú. o návratnou finanční výpomoc

2. doporučuje

poskytnutí návratné finanční výpomoci NEPOSEDA z.ú. ve výši 100 tis. Kč

3. souhlasí

s rozpočtovým opatřením č. 116 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalovaném v souladu  s usnesení
ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – převod finančních prostředků v souvislosti s poskytnutím
návratné finanční výpomoci zapsanému ústavu NEPOSEDA ve výši 100 tis. Kč a revokací
usnesení Rady MČ Praha 20 č. RMC/127/30/1897/18 ze dne 18.9. 2018

4. ukládá

předložit ZMČ s rozpočtové opatření č. 116 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v
souladu  s usnesením  ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – převod finančních prostředků v souvislosti



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

s poskytnutím návratné finanční výpomoci zapsanému ústavu NEPOSEDA ve výši 100 tis. Kč
a revokaci usnesení Rady MČ Praha 20 č. RMC/127/30/1897/18 ze dne 18.9. 2018

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 30.11.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/2422/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/2/1917/18
ze dne 02.10.2018

Návrh na projednání výsledků aktivity "Portfolio integrace řízení
kvality-doporučení pro Úřad městské části Praha 20" - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Výsledky aktivity "Portfolio integrace řízení kvality-doporučení pro Úřad městské části Praha
20"

2. schvaluje

Sadu doporučení vedoucí k zvyšování kvality integrace/rozvoje metod kvality řízení  MČ Praha
20

3. ukládá

Zajistit finanční prostředky pro uskutečnění navržených doporučení zejména využitím
jednotného sw pro integrované řízení  v první variantě pro ÚMČ. V případě vypsání vhodné
dotační výzvy připravit žádost o finanční podporu na jednotný komplexní systém řízení ÚMČ
a jeho příspěvkových organizací.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Termín: 30.06.2019
Tajemník

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Lenka Tomsová, Ing., Koordinační, programový a projektový pracovník
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2436/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/20/1931/18
ze dne 02.10.2018

Schválení odpisového plánu na rok 2018 pro ZŠ a MŠ Spojenců - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Spojenců na rok 2018, který je zvýšen o odpisy
ve výši  14 878,- Kč v souvislosti s pořízením MagicBoxu a elektrického sporáku . Nová výše
odpisového plánu na rok 2018 je 153 952,- Kč. Příspěvková organizace pokryje navýšení
odpisů z provozního příspěvku poskytovaného jí zřizovatelem.

2. ukládá

zaslat usnesení ZŠ a MŠ Spojenců

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

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Ing. Zdeněk Bařinka, Ph.D., Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/2412/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/21/1932/18
ze dne 02.10.2018

Schválení odpisového plánu na rok 2018 pro ZŠ Ratibořická - (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Ratibořická na rok 2018, který je zvýšen o odpisy
ve výši  1045,- Kč v souvislosti s pořízením nové myčky Concept Fagor a vyřazením staré
myčky . Nová výše odpisového plánu na rok 2018 je 236 730,- Kč. Příspěvková organizace
pokryje navýšení odpisů z provozního příspěvku poskytovaného jí zřizovatelem.

2. ukládá

zaslat usnesení ZŠ Ratibořická

2.1 Zodpovídá: Ing. Zdeněk Bařinka, Ph.D., Termín: 16.10.2018
Vedoucí ekonomického odboru

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Ing. Zdeněk Bařinka, Ph.D., Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/2421/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/22/1915/18
ze dne 02.10.2018

Zápis Komise dopravy - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

zápis Komise dopravy

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2423/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/23/1914/18
ze dne 02.10.2018

Stanovisko k dokumentaci pro územní řízení – „Skladová hala NOMIE
s.r.o.“ - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístění stavby Skladová hala NOMIE s.r.o. v rozsahu projektové dokumentace pro územní
řízení vypracované společností LV plan s.r.o., Praha 9 z ledna 2018.

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Skladová hala NOMIE s.r.o.) včetně informace, že MČ Praha 20 není
vlastníkem dešťové kanalizace v dolní části ulice V Slavětíně

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2453/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/24/1913/18
ze dne 02.10.2018

Návrh na pronájem bytu č. 1 v ulici Jívanská 1743 v Praze – Horních
Počernicích - (9.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- na základě doporučení bytové komise uzavření smlouvy na pronájem bytu č. 1, standard
s příslušenstvím, 1. nadzemní podlaží, typ 1+k.k. o celkové ploše 28.98 m2 (vč. sklepních
prostor) v bytovém domě v ulici Jívanská 1743, Praha - Horní Počernice s panem XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXXXna dobu
neurčitou s nájemným ve výši 90,- Kč/m2/měsíc.

2. ukládá

- uzavřít smlouvu na pronájem bytu č. 1, standard s příslušenstvím, 1. nadzemní podlaží,
typ 1+k.k. o celkové ploše 28.98 m2 (vč. sklepních prostor) v bytovém domě v ulici Jívanská
1743,  Praha - Horní Počernice  s panem XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX
XXXXXX X XXX XX XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX na dobu neurčitou s nájemným ve výši
90,- Kč/m2/měsíc.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/2454/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/25/1910/18
ze dne 02.10.2018

Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební
povolení na investiční akci „Parkovací stání v ulici Jívanská" - (9.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informace paní Ing. Evy Soukupové (MHMP, OTV) ve věci řešení parkovacích míst v ulici
Jívanská

2. ukládá

vypracovat a podat na OTV MHMP žádost o převod finančních prostředků v rámci "Stavby č.
3295 etapa 0012 v úseku ulice Ratibořická, Kramolná".

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 03.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2455/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/3/1918/18
ze dne 02.10.2018

Ukončení nájemní smlouvy byt č. 9 v bytovém domě v ulici Dobšická
1742, Praha 9 - Horní Počernice - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- ukončení nájemní smlouvy č SBF 1999 0018, uzavřené dne 30. 5. 1999, dohodou k 3. 10.
2018

2. ukládá

- ukončit nájemní smlouvu č. SBF 1999 0018, uzavřenou  dne 30. 5. 1999, dohodou k 3.
10. 2018

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 03.10.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/2439/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/4/1919/18
ze dne 02.10.2018

Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 19 v domě č.p. 2056 v ulici Mezilesí
a bytu č. 4 v domě č.p. 2057 v ulici Mezilesí a zahájení soudního
vymáhání dlužného nájemného z bytu č. 19 v domě č.p. 2056 a bytu č.
4 v domě č.p. 2057 v ulici Mezilesí, spolu se souhlasem k případném
podání žaloby na vyklizení bytu - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

 s tím, aby s nájemcem, paní XX XXXX , byl ukončen nájemní vztah výpovědí ze strany
pronajímatele, jakmile budou splněny zákonné podmínky z důvodu dlouhodobého porušování
povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, a to buďto s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle ust.
§ 2288 odst. 1, případně, budou-li pro to splněny podmínky tak postupem dle ust. § 2291,
tj. bez výpovědní doby.

2. souhlasí

s tím, aby s nájemcem, XX XXXXXXX, byl ukončen nájemní vztah výpovědí ze strany
pronajímatele, jakmile budou splněny zákonné podmínky z důvodu dlouhodobého porušování
povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, a to buďto s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle ust.
§ 2288 odst. 1, případně, budou-li pro to splněny podmínky tak postupem dle ust. § 2291,
tj. bez výpovědní doby.

3. souhlasí

aby byl nájemce, XX XXXX, vyzván k vyklizení a předání bytu v termínech bez zbytečného
odkladu, nejpozději ve lhůtě 1 měsíce od skončení nájmu (je-li nájem vypovídán bez výpovědní
doby) nebo ke dni skončení nájmu, je-li nájem vypovídán s výpovědní dobou.

4. souhlasí

aby byl nájemce, XX XXXXX, vyzván k vyklizení a předání bytu v termínech bez zbytečného
odkladu, nejpozději ve lhůtě 1 měsíce od skončení nájmu (je-li nájem vypovídán bez výpovědní
doby) nebo ke dni skončení nájmu, je-li nájem vypovídán s výpovědní dobou.

5. souhlasí

s tím, aby v případě, kdy nájemci neuhradí dlužné nájemné dobrovolně, bylo přistoupeno k
soudnímu vymáhání pohledávky spočívající v dlužném nájemném a příslušenství pohledávky,
a v případě, kdy nedojde k dobrovolnému vyklizení a předání bytů, aby pak byla podána žaloba
na jejich vyklizení.



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

právnímu oddělení ve spolupráci s OHSI vypovědět nájemní smlouvy,jakmile budou splněny
zákonné podmínky pro podání výpovědi a zahájit soudní vymáhání pohledávek z dlužného
nájemného, nebudou-li dlužníky dobrovolně uhrazeny.

6.1 Zodpovídá: Oddělení právní Termín: 15.10.2018

7. ukládá

právnímu oddělení podat žalobu na vyklizení bytů č. 19 v domě č.p. 2056 v ulici Mezilesí a
bytu č. 4 v domě č.p. 2057 v ulici Mezilesí v případě, kdy dojde k ukončení smluvního vztahu
a byty nebudou nájemci vyklizeny dobrovolně

7.1 Zodpovídá: Oddělení právní Termín: 01.01.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/2451/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/5/1920/18
ze dne 02.10.2018

Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská
823, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic. -
(2.05)

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 169.331,- Kč za účelem pořízení klimatizační
jednotky v budově školy Stoliňská 2440.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Stoliňská 823, ve výši 169.331,- Kč za účelem pořízení klimatizační jednotky zn. Toshiba v
budově školy Stoliňská 2440, kdy dodavatelem je Zdeněk Honzík VVK, Kozojedy, 1. máje 82,
281 63 Kostelec nad Černými Lesy, IČ: 48662071.

3. konstatuje, že

se jedná o technické zhodnocení budovy školy



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 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 169.331,-
Kč za účelem pořízení klimatizační jednotky v budově školy Stoliňská 2440.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.10.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/2438/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/6/1921/18
ze dne 02.10.2018

Žádost ředitelky příspěvkové organizace Chvalský zámek o souhlas s
odprodejem nepotřebného materiálu z výstavy „Pat a Mat“. - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci ředitelky příspěvkové organizace Chvalský zámek o materiálu z výstavy „Pat a Mat“,
který po skončení výstavy bude pro příspěvkovou organizaci nepotřebný a žádost o souhlas
s jeho odprodejem

2. konstatuje, že

pro materiál z výstavy „Pat a Mat“, který bude po skončení výstavy pro příspěvkovou organizaci
Chvalský zámek nepotřebný, nemá MČ Praha 20 využití

3. schvaluje

odprodej nepotřebného materiálu dle přílohy č. 1, pořízeného na základě licence pro výstavu
„Pat a Mat“, pořádanou v období 1. 9. - 25. 11. 2018 v prostorách Chvalského zámku,
příspěvková organizace, a to po ukončení výstavy, v celkové částce 40.000,- Kč.

4. stanovuje

že výnos za odprodej nepotřebného materiálu z výstavy „Pat a Mat“ zůstává příjmem
příspěvkové organizace Chvalský zámek



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

informovat ředitelku příspěvkové organizace Chvalský zámek o usnesení Rady m.č. Praha 20
ve věci žádosti o odprodeji nepotřebného materiálu z výstavy „Pat a Mat“

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.10.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/2435/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/7/1922/18
ze dne 02.10.2018

Aktualizace Domácího a provozního řádu Domu s pečovatelskou
službou - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Domácí a provozní řád Domu s pečovatelskou službou, Třebešovská 17, Praha 9 - Horní
Počernice, s účinností od 15. 10. 2018

2. ukládá

seznámit stávající obyvatele Domu s pečovatelskou službou s novým Domácím a provozním
řádem

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.10.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/2237/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/8/1923/18
ze dne 02.10.2018

Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací MČ Praha 20 za II.
pololetí 2018 - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odměny za II. pololetí roku 2018 ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Městská část Praha 20, předložené v písemné formě neveřejné přílohy

2. ukládá

informovat ředitele příspěvkových organizací o udělené odměně za II. pololetí roku 2018
a zajistit výplatu schválené odměny ředitelům příspěvkových organizací prostřednictvím
mzdového účetního příspěvkové organizace

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/2452/2018



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

129. schůze

číslo RMC/129/9/1924/18
ze dne 02.10.2018

Stanovisko k zasakování látek - syrovátky, na lokalitě Horní Počernice
- areál OZ CHEMIE a blízké předpolí ( ulice Náchodská a Mezilesí ) pro
období leden 2019 až prosinec 2020. - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s provedením zasakování látek  - syrovátky pro podporu sanačních prací na lokalitě Horní
Počernice - areál OZ CHEMIE a blízké předpolí ( ulice Náchodská a Mezilesí ) pro období leden
2019 až prosinec 2020, na poz. KN  parc. č. 2198/46,  1779/1 a 2198/1 v k.ú. Horní Počernice,
obec  Praha v rozsahu " Projektu sanace podzemní vody metodou reduktivní dehalogenace
CIU s využitím syrovátky " ( Vodní zdroje a.s. 2014 ).  

2. ukládá

sdělit stanovisko společnosti Vodní Zdroje a. s., Praha 5

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2449/2018


