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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

132. jednání datum konání:
30.10.2018

 
čís. RMC/132/1/1958/18 - RMC/132/9/1965/18

 
 
 
 
 



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

132. schůze

číslo RMC/132/1/1958/18
ze dne 30.10.2018

Žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická
1900, o souhlas se změnou účelu čerpání schválené neinvestiční
dotace roku 2018. - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o souhlas se
změnou účelu čerpání schválené neinvestiční dotace roku 2018 ve výši 200.000,- Kč.

2. schvaluje

změnu účelu čerpání poskytnuté neinvestiční dotace v roce 2018 ve výši 200.000,-
Kč, Mateřské škole, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, a to na vybavení nábytkem
4 šaten v budově Kostička

3. ukládá

informovat ředitelku Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci změny účelu čerpání schválené neinvestiční dotace roku 2018 ve
výši 200.000,-Kč.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 09.11.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/2488/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/10/1977/18
ze dne 30.10.2018

Předvolání ve věci žaloby MČ Praha 20 proti TJ Sokol Horní Počernice o
zaplacení 870 707,- Kč s příslušenstvím - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předvolání ve věci žaloby MČ Praha 20 proti TJ Sokol o zaplacení 870 707,- Kč s přísl. na den
5.11.2018 v 9:45 hod. u Obvodního soudu pro Prahu 9

2. pověřuje

místostarostu, Mgr. Jiřího Benedu ke spolupráci s právním zástupcem MČ Praha 20 ve výše
uvedené věci

2.1 Zodpovídá: Mgr. Jiří Beneda, Termín: 02.11.2018
Člen rady

3. pověřuje

právní zástupce MČ Praha 20 k podání žádosti o odročení jednání.

3.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 01.11.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Hana Moravcová, Starostka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
bod jednání: BJ/2496/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/13/1966/18
ze dne 30.10.2018

Schválení změny odpisového plánu na rok 2018 pro FZŠ Chodovická -
(7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odpisový plán příspěvkové organizace FZŠ Chodovická  na rok 2018, který je zvýšen o
odpisy ve výši  34 793,- Kč v souvislosti s pořízením nového mycího stroje,objednacího boxu
Grande a komunikačního systému pro školní družinu . Nová výše odpisového plánu na rok
2018 je 209 107,- Kč. Příspěvková organizace pokryje navýšení odpisů z provozního příspěvku
poskytovaného jí zřizovatelem.

2. ukládá

zaslat usnesení FZŠ Chodovická

2.1 Zodpovídá: Ing. Zdeněk Bařinka, Ph.D., Termín: 20.11.2018
Vedoucí ekonomického odboru

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2484/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/14/1967/18
ze dne 30.10.2018

Rozpočtové opatření č. 122 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT z OP VVV v rámci
výzvy "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -
Šablony pro MŠ a ZŠ II - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 122 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu  s usnesením
ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z
MŠMT z OP VVV v rámci výzvy "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -
Šablony pro MŠ a ZŠ II ve výši1 950 483,00 Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMC rozpočtové opatření č. 122 MČ Praha 20 na rok 2018
schvalované v souladu  s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT z OP VVV v rámci výzvy "Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II ve výši 1 950 483,00 Kč

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 05.11.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2485/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/15/1968/18
ze dne 30.10.2018

Rozpočtové opatření č. 123 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních
prostředků v souvislosti s nákupem vozidla pro potřeby oddělení
pečovatelské služby odboru sociálních věcí a školství - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 123 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované  v souladu  s usnesením
ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků  v souvislosti s nákupem vozidla
pro potřeby oddělení pečovatelské služby odboru sociálních věcí a školství ve výši 280,8 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMC rozpočtové opatření č. 123 MČ Praha 20 na rok 2018
schvalované  v souladu  s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních
prostředků  v souvislosti s nákupem vozidla pro potřeby oddělení pečovatelské služby odboru
sociálních věcí a školství ve výši 280,8 tis. Kč

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 05.11.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2486/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/16/1969/18
ze dne 30.10.2018

Rozpočtové opatření č. 124 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
v souladu s usnesení ZMČ č. ZMČ/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 - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 124 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu  s usnesení ZMČ
č. ZMČ/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 26,8 tis. Kč.

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ Rozpočtové opatření č. 124 MČ Praha 20 na rok 2018
schvalované v souladu  s usnesení ZMČ č. ZMČ/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 26,8 tis. Kč.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 05.11.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2499/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/17/1970/18
ze dne 30.10.2018

Rozpočtové opatření č. 125 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v
souladu s usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MF ČR na úhradu výdajů
vzniklých HMP a MČ HMP v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR a do ZHMP a zastupitelstev MČ HMP v roce 2018 -
(7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 125 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu  s usnesení ZMČ
č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace  ze státního rozpočtu z MF ČR
na úhradu výdajů vzniklých HMP a MČ HMP v souvislosti  s konáním voleb do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR a do ZHMP a zastupitelstev MČ HMP v roce 2018 ve výši 442,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 125 MČ Praha 20 na rok 2018
schvalované v souladu  s usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí účelové neinvestiční
dotace  ze státního rozpočtu z MF ČR na úhradu výdajů vzniklých HMP a MČ HMP v souvislosti  s
konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do ZHMP a zastupitelstev MČ HMP v roce 2018
ve výši 442,0 tis. Kč



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

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 05.11.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2500/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/18/1971/18
ze dne 30.10.2018

Rozpočtové opatření č. 126 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – přesun finančních
prostředků z důvodu 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“. - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 126 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu  s usnesením
ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – přesun finančních prostředků z důvodu 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“ ve výši 361,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 126 MČ Praha 20 na rok 2018
schvalované v souladu  s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – přesun finančních
prostředků z důvodu 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“ve výši 361,0 tis. Kč

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 05.11.2018
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2502/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/19/1972/18
ze dne 30.10.2018

Rozpočtové opatření č. 127 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – přesun finančních
prostředků z důvodu opravy dětského hřiště "Chodovická" - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 127 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu  s usnesením
ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – přesun finančních prostředků  z důvodu opravy dětského hřiště
"Chodovická" ve výši 1 000,0 tis. Kč.

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 127 MČ Praha 20 na rok 2018
schvalované v souladu  s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – přesun finančních prostředků
  z důvodu opravy dětského hřiště "Chodovická"

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová,
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
bod jednání: BJ/2503/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/2/1959/18
ze dne 30.10.2018

Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 19 v domě č.p. 2060/4 v ulici
Mezilesí včetně případného vymáhání vyklizení a soudního vymáhání
dlužného nájemného - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s tím, aby s nájemcem, paní XXXXXX XXXXXXXXXX, byl ukončen nájemní vztah výpovědí ze
strany pronajímatele k bytu č. 19 v domě č.p. 2060/4 v ulici Mezilesí, 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 byl nájemce, XXXXX XXXXXXXXX, 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.

3. souhlasí

s tím, aby v případě, kdy nájemce 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 bytu, aby pak byla podána žaloba
na jeho vyklizení.

4. ukládá

právnímu oddělení ve spolupráci s OHSI vypovědět nájemní smlouvu k bytu č. 19 v domě
č.p. 2060/4 v ulici Mezilesí, jakmile budou splněny zákonné podmínky pro podání výpovědi a
zahájit soudní vymáhání pohledávky z dlužného nájemného, nebude-li dlužníkem dobrovolně
uhrazena.

4.1 Zodpovídá: Oddělení právní Termín: 14.11.2018



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

5. ukládá

právnímu oddělení podat žalobu na vyklizení bytu č. 19 v domě č.p. 2060/4 v ulici Mezilesí v
případě, kdy dojde k ukončení smluvního vztahu a byt nebude nájemcem vyklizen dobrovolně

5.1 Zodpovídá: Oddělení právní Termín: 15.03.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/2487/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/20/1973/18
ze dne 30.10.2018

Nákup elektrické energie a plynu pro budovy ÚMČ a bytové domy. -
(9.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie na rok 2019 se společností Pražská
energetika, a.s. se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10 - Vršovice IČ 601 93 913 za
cenu 1.610 Kč/MWh bez DPH

2. ukládá

 předložit smlouvu se společností Pražská energetika, a.s. k podpisu smluvním stranám

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2018

3. schvaluje

uzavření smlouvy na dodávku plynu v roce 2019 se společností Pražská plynárenská, a.s. se
sídlem Národní 37, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00 IČ 601 93 492 za cenu 659 Kč/MWh
bez DPH

4. ukládá

 předložit smlouvu se společností Pražská plynárenská, a.s. k podpisu smluvním stranám

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2494/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/21/1974/18
ze dne 30.10.2018

Uzavření memoranda o spolupráci při realizaci projektu „ Rozšíření
ubytovací kapacity DPS, Třebešovská, Praha – Horní Počernice " -
(9.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci projektu „ Rozšíření ubytovací kapacity
DPS, Třebešovská, Praha – Horní Počernice „ s XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX X XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

2. ukládá

- předložit Memorandum o spolupráci při realizaci projektu „ Rozšíření ubytovací kapacity
DPS, Třebešovská, Praha – Horní Počernice „ X XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX X XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.11.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2504/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/22/1975/18
ze dne 30.10.2018

Výsledek výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce zadávanou ve zjednodušeném řízení „Park s přírodním
dětským hřištěm - Jizbická" - (9.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném řízení „Park
s přírodním dětským hřištěm - Jizbická“ se společností DC ENGINEERING spol. s r.o., Náměstí
14. Října 1307/2 150 00 Praha 5, IČ 02414864, s nabídkovou cenou 13 295 924,01 Kč bez
DPH (16 088 068,05Kč včetně DPH), dle doporučení výběrové komise

2. schvaluje

vyloučení účastníka veřejné zakázky IPPOS BOHEMIA s.r.o. dle doporučení výběrové komise

3. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Park s přírodním dětským hřištěm -
Jizbická“ se společností DC ENGINEERING spol. s r.o.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.11.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2505/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/3/1960/18
ze dne 30.10.2018

Darovací smlouva mezi P3 Prague Počernice 2 s.r.o. a Městskou částí
Praha 20 na pořízení akustického tomografu pro odbor životního
prostředí a dopravy - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou smlouvu

2. souhlasí

s předloženou smlouvou

3. ukládá

vedoucí OŽPD zajistit podepsání smlouvy zástupci smluvních stran a její následné vzeřejnění
v registru smluv

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 30.11.2018

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/2497/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/4/1961/18
ze dne 30.10.2018

Rekonstrukce D11 - problémy s opravami zárubních zídek a z toho
vyplývající opatření na komunikacích na území MČ Praha 20 - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. se seznámila

s infrormaci, že od 30. 10. 2018 bdue uvedena do předčasného užívání část stavby "D11 km
0,0 - 8,0, výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejíích zařízení dálnice

2. bere na vědomí

infromaci, že k důvodu dokončení opravy zárubňových zdí na dánici D11 požádal investor
těchto oprav, společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Závod MOSTY, o povolení výjimky z
místní úpravy na komunikaci Ke Xaverovu z důvodu zájištění dovozu materiálu na opravu
těchto zdí. Výjimka je žádána na období 31. 10. - 20. 11. 2018. Opravy zárubňových zdí měly
být dokončeny k 30. 10. 2018, ale protože jsou ve velmi špatném stavu, opravy se prodlužují
do 20. 11. 2018. Kdyby nebyl povolen průjezd ulicí Ke Xaverovu, bylo by nutné zabezpečit
částečné uzavření dálnice, což by mělo vliv na zvýšení dopravy na Náchdoské ulici

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/2495/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/5/1976/18
ze dne 30.10.2018

Odpady Janeček s.r.o. - vyjádření samosprávy k podkladům před
vydáním rozhodnutí (vydává odbor ochrany prostředí MHMP) - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci odboru ochrany prostředí MHMP, že shromáždil všechny podklady před vydáním
rozhodnutí o umístění zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů společnosti Odpady
Janeček s.r.o. na pozemku parc. č. 4036/168 k. ú. Horní Počernice a že se MČ Praha 20 může
k těmto podkladům vyjádřit do 31.10.2018

2. bere na vědomí

úpravu provozní doby podle požadavku usnesení RMC/103/1/1365/17 na pondělí - pátek od
7 do 18 hodin a doplnění dokumentace o celkové množství odpadů/rok a den (tj. max. 2490
t/rok; do 10 t/den)

3. souhlasí

s provozováním zařízení k nakládání s odpady na pozemku 4036/168 k. ú. Horní Počernice
s podmínkou zapracování do provozního řádu max. 1 auto 12 - 12,5 t nebo max. 2 auta 6
t za 1 den provozu Po-Pá



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

vedoucí OŽPD infromovat o usnesení RMČ Odbor ochrany prostředí MHMP

4.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 31.10.2018

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

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/2493/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/6/1962/18
ze dne 30.10.2018

Stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí
a změnu stavby před jejím dokončením ke stavbě "P3 Prague Horní
Počernice IV. etapa – změna č. 3 " - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se změnou umístění stavby a změnou stavby před jejím dokončením ke stavbě "P3 Prague
Horní Počernice IV. etapa – změna č. 3 " v rozsahu projektové  dokumentace pro změnu
územního rozhodnutí a změnu stavby před jejím dokončením,  zpracované společností
Construo s.r.o. Praha 6,  z července 2018.

2. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (P3)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.11.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2492/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/7/1963/18
ze dne 30.10.2018

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku
KN parc. č. 4364/2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 4364/2 v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha za účelem umístění a provozování součásti energetické sítě ke stavbě
“Rozšíření distribuční soustavy NN, Praha 20 – Horní Počernice, K Rybárně, parc.č.4364/11
číslo SPP: D-143572 „  se společností PRE distribuce a.s.

2. ukládá

předložit Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu (PRE K Rybárně)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.11.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2490/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/8/1964/18
ze dne 30.10.2018

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení ke stavbě
"Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0014 kanalizace Otovická" -
(2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním  stavby „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0014 kanalizace Otovická -
 Napájení podsychrovského rybníka „ , v rozsahu dokumentace pro územní řízení, zpracované
společností PRO-Consult s.r.o., Praha 7 ze srpna 2018

2. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (Kanalizace Otovická)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.11.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2501/2018



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

132. schůze

číslo RMC/132/9/1965/18
ze dne 30.10.2018

Stanovisko k prodloužení povolení k vypouštění předčištěných
dešťových vod z odlučovače ropných látek v areálu společnosti EKIS do
Podsychrovského rybníka - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s prodloužením souhlasu k vypouštění předčištěných dešťových vod z odlučovače ropných
látek typu ADONIX  umístěného na pozemku KN parc. č. 59/1 v k.ú. Horní Počernice  do
  Podsychrovského rybníka

2. ukládá

sdělit stanovisko společnosti EKIS

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.11.2018

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2489/2018


