MĚSTSKÁ

ČÁST

PRAHA

20

USNESENÍ
Rada městské části Praha
20

127. jednání

čís. RMC/127/1/1872/18 - RMC/127/9/1880/18

datum konání:
18.09.2018

Městská část Praha 20
Rada městské části Praha 20
USNESENÍ
127. schůze
číslo RMC/127/1/1872/18
ze dne 18.09.2018
Plán zimní sněhové pohotovosti 2018 -2019 - (2.01)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
Plán zimní sněhové pohotovosti 2018 - 2019
2. ukládá

OMH prostřednictvím OISD zveřejnit plán zimní pohotovosti na úřední desce
2.1

Zodpovídá: Odbor místního hospodářství

Termín: 30.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
Hana Moravcová, Starostka
BJ/2374/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/10/1881/18
ze dne 18.09.2018
Rozšíření míst pro umístění pokladničky Veřejné sbírky pro Azylový
dům HoPo - (2.10)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
návrh na rozšíření míst pro umístění pokladničky Veřejné sbírky pro Azylový dům HoPo
2. schvaluje
rozšíření možnosti umístění pokladničky č.1 z podatelny ÚMČ Praha 20, Jívanská 635 o jídelnu
„Jíme ještě lépe“ na Křovinovo náměstí 114/3, Praha 9
3. ukládá
zajistit umístění pokladničky č.1 z podatelny ÚMČ Praha 20, Jívanská 635 o jídelnu „Jíme ještě
lépe“ na Křovinovo náměstí 114/3, Praha 9
3.1

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

Termín: 21.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Lenka Tomsová, Ing., Koordinační, programový a projektový pracovník
Hana Moravcová, Starostka
BJ/2387/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/11/1882/18
ze dne 18.09.2018
Zajištění realizace vítězného projektu "Investice na přání II" - Dětské
boulderové hřiště - (2.11)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
nákup lezecké stěny pro dětské boulderové hřiště FZŠ Chodovická včetně její instalace od
firmy TR Walls s.r.o v celkové hodnotě 500.141,40 Kč vč. DPH
2. ukládá
zajistit kompletní realizaci vítězného projektu Investice na přání II- Dětské boulderové hřiště
FZŠ Chodovická
2.1

Zodpovídá: Odbor místního hospodářství

Termín: 14.12.2018

3. ukládá
připravit na nejbližší jednání RMČ rozpočtovou změnu pro zajištění realizace vítězného projektu
Investice na přání II- dětské boulderové hřiště FZŠ Chodovická
3.1

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

Termín: 02.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
Hana Moravcová, Starostka
BJ/2388/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/12/1883/18
ze dne 18.09.2018
Uzavření smlouvy o provedení stavby pro stavební řízení ke stavbě
"SSZ 9.261 Náchodská - Jívanská" - (2.12)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
uzavření Smlouvy o provedení stavby s AŽD Praha s.r.o.
2. ukládá
předložit Smlouvu o provedení stavby (AŽD) k podpisu oběma smluvním stranám
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 31.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Hana Moravcová, Starostka
BJ/2400/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/14/1884/18
ze dne 18.09.2018
Dohoda o ukončení smlouvy na severovýchodní cyklomagistrálu (2.14)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
dohodu o ukončení smlouvy č. S/50/2017/0004 na severovýchodní pražskou cyklomagistrálu
uzavřenou dne 20. 9. 2017 mezi MČ Praha 20 a PUDIS a.s.
2. ukládá
vedoucí OŽPD zajistit podepsání dohody smluvními stranami
2.1

Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

Termín: 05.10.2018

3. ukládá
vedoucí OŽPD
cyklomagistrály
3.1

připravit

nové

výběrové

řízení

na

záměr

Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

severovýchodní

pražské

Termín: 15.11.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
Hana Moravcová, Starostka
BJ/2394/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/15/1885/18
ze dne 18.09.2018
Převod práv a povinností nájemce budovy č. p. 2939/5 vyplývajících ze
smlouvy č. 2012/13/0037 ze dne 30. 11. 2012 - (3.01)
Rada městské části Praha 20

1. souhlasí
- s převodem práv a povinností nájemce, společnosti Atelier Fiala s.r.o., vyplývajících ze
smlouvy č. 2012/13/0037 ze dne 30. 11. 2012 (pronájem objektu bývalého špejcharu v areálu
Chvalské tvrze, budovy č. p. 2939/5) na společnost Art Atelier Fiala s.r.o. s účinností od 1.
10. 2018.
2. schvaluje
- Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2012/13/0037 ze dne 30. 11. 2012

3. konstatuje, že
- v případě, kdy původní nájemce, Atelier Fiala s.r.o., nesplní svou povinnost stanovenou pro
převod práv a povinností nájemce do 1. 10. 2018, tedy, že nesplní všechny peněžité závazky,
které mu vůči MČ Praha 20 z nájemní smlouvy č. 2012/13/0037 vznikly nebo teprve do
účinnosti dodatku vzniknou, dodatek se bez dalšího ruší a souhlas pronajímatele s převodem
práv a povinností na nového nájemce se považuje za odvolaný.

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 Dodatek č. 3 smluvním stranám k podpisu (Art Atelier Fiala s.r.o.)
4.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 01.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Hana Moravcová, Starostka
BJ/2390/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/16/1886/18
ze dne 18.09.2018
Pronájem prostor k podnikání umístěných v I. NP bytového domu
Mezilesí 2060 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.02)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
2

- pronájem prostor k podnikání o výměře 19,58 m umístěných v I. NP v bytovém domě
Mezilesí 2060 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha společnosti Kvita construction s.r.o., za
účelem zřízení kanceláře, na dobu neurčitou od 1. 10. 2018, za nájemné ve výši 20.760
Kč/rok/předmět pronájmu, tj. 1730,- Kč/měsíc/předmět pronájmu, se závazkem nájemce
vybudovat v předmětu pronájmu sociální zařízení na své náklady.
- uzavření nájemní smlouvy se spol. Kvita construction s.r.o.
2. ukládá
- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 01.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Hana Moravcová, Starostka
BJ/2391/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/17/1899/18
ze dne 18.09.2018
Záměr pronájmu pozemku KN parc. č. 781/10, KN parc. č. 785/1, KN
parc. č. 785/10, KN parc. č. 785/11, KN parc. č. 1469/2, KN parc. č.
2640/23 a části pozemku KN parc. č. 781/2 o výměře cca 5487 m2,
vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.03)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
- pronájem části pozemku KN parc. č. 781/2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –
2

zeleň o výměře cca 5487 m a pozemku KN parc. č. 781/10, druh pozemku – ostatní plocha,
2

způsob využití – zeleň o výměře 3969 m , KN parc. č. 785/1, druh pozemku – orná půda o
2

2

výměře 1975 m , KN parc. č. 785/10, druh pozemku – orná půda o výměře 2540 m , KN parc.
2

č. 785/11, druh pozemku – orná půda o výměře 153 m , KN parc. č. 1469/2, druh pozemku –
2

ostatní plocha, způsob využití – zeleň o výměře 687 m a KN parc. č. 2640/23, druh pozemku
2

– ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha o výměře 2529 m , vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, na dobu určitou, dne 30. 9. 2018, za cenu 5.000,- Kč za předmět a dobu pronájmu
společnosti NEW WAVE location s.r.o., za účelem natáčení scény seriálu České televize: „Tři
poldové a nemluvně“.
- uzavření nájemní smlouvy se společností NEW WAVE location s.r.o.
za podmínky složení kauce ve výši 20 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. ukládá
- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 28.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Hana Moravcová, Starostka
BJ/2392/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/18/1887/18
ze dne 18.09.2018
Záměr pronájmu nebytového prostoru určeného k podnikání v I. NP
objektu Náchodská č. p. 867 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha (3.04)
Rada městské části Praha 20

1. souhlasí
2

- se zveřejněním záměru pronájmu prostor určených k podnikání o výměře 14,8 m s
příslušenstvím v 1. NP objektu Náchodská č. p. 867, na pozemku KN parc. č. 1981/1 v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha, formou veřejné soutěže, dle předloženého návrhu, na úřední
desce MČ Praha 20 a na realitním portálu.
2. jmenuje
- komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběr nájemce nebytového prostoru v
1. NP objektu Náchodská č. p. 867 ve složení:
• Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20
• Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20
• Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI
• Bc. Martina Siničaková, OHSaI
• Mgr. Alena Šefčíková, radní MČ Praha 20
3. ukládá
2

- zveřejnit záměr prostor určených k podnikání o výměře 14,8 m s příslušenstvím v 1. NP
objektu Náchodská č. p. 867, na pozemku KN parc. č. 1981/1 v k. ú. Horní Počernice, obec

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

Praha, formou veřejné soutěže, dle předloženého návrhu, na úřední desce MČ Praha 20 a na
realitním portálu.
3.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 19.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Hana Moravcová, Starostka
BJ/2395/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/19/1888/18
ze dne 18.09.2018
Záměr směny pozemků v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.05)
Rada městské části Praha 20

1. souhlasí
2

- se zveřejněním záměru směny obecních pozemků parc. č. 1330/16 o výměře 57 m , druh
pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, vzniklého oddělením od pozemku KN
2

parc. č. 1330/1, parc. č. 1608/2 o výměře 32 m , druh pozemku - ostatní plocha, způsob
využití - manipulační plocha, vzniklého oddělením od pozemku KN parc. č. 1608, parc. č.
2

1609/3 o výměře 27 m , druh pozemku - zahrada, vzniklého oddělením od pozemku KN parc.
2

č. 1609/1, parc. č. 3448/4 o výměře 41 m , druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, oddělený od pozemku KN parc. č. 3848 a pozemku KN parc. č. 1609/2
2

o výměře 7 m , druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří za pozemek parc. č. 1600/5 o
2

výměře 249 m , druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha, vzniklého
oddělením od pozemku KN parc. č. 1600/1 a za spoluvlastnický podíl ve výši 47/128 ( výše
2

2

spoluvlastnického podílu představuje 23 m ) k pozemku parc. č. 1616/7 o výměře 63 m ,
druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha, vzniklého oddělením od
pozemku KN parc. č. 1616/3 ve vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXX, s doplatkem za rozdíl výměr
2

směňovaných nemovitých věcí ve výši 5.000,- Kč/m , tj. 540.000,- Kč, na úřední desce MČ
Praha 20.
2. ukládá
2

- zveřejnit záměr směny obecních pozemků parc. č. 1330/16 o výměře 57 m , druh pozemku
- ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, vzniklého oddělením od pozemku KN parc. č.
2

1330/1, parc. č. 1608/2 o výměře 32 m , druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití
- manipulační plocha, vzniklého oddělením od pozemku KN parc. č. 1608, parc. č. 1609/3
2

o výměře 27 m , druh pozemku - zahrada, vzniklého oddělením od pozemku KN parc. č.
2

1609/1, parc. č. 3448/4 o výměře 41 m , druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, oddělený od pozemku KN parc. č. 3848 a pozemku KN parc. č. 1609/2
2

o výměře 7 m , druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří za pozemek parc. č. 1600/5 o
2

výměře 249 m , druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha, vzniklého
oddělením od pozemku KN parc. č. 1600/1 a za spoluvlastnický podíl ve výši 47/128 ( výše
2

2

spoluvlastnického podílu představuje 23 m ) k pozemku parc. č. 1616/7 o výměře 63 m ,
druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha, vzniklého oddělením od
pozemku KN parc. č. 1616/3 ve vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXX, s doplatkem za rozdíl výměr

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

2

směňovaných nemovitých věcí ve výši 5.000,- Kč/m , tj. 540.000,- Kč, na úřední desce MČ
Praha 20.
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 19.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Hana Moravcová, Starostka
BJ/2409/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/2/1873/18
ze dne 18.09.2018
Návrh na schválení záměru vybudování psí louky. - (2.02)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
záměr vybudování psí louky v lokalitách Cuřinka a Libošovická
2. ukládá
- zajistit dohled nad realizací psí louky
- zajistit změnu využití daného území.
2.1

Zodpovídá: Odbor místního hospodářství

Termín: 30.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Jelínková, Referent
Hana Moravcová, Starostka
BJ/2316/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/21/1889/18
ze dne 18.09.2018
Rozpočtové opatření č. 4 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
Zastupitelstvem MČ - přesun finančních prostředků v souvislosti s
úplatným nabytím pozemku v katastrálním území Horní Počernice,
obec Praha - (7.01)
Rada městské části Praha 20

1. souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 4 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované Zastupitelstvem MČ přesun finančních prostředků v souvislosti s úplatným nabytím pozemku v katastrálním území
Horní Počernice, obec Praha
2. ukládá
předložit Zastupitestvu MČ Praha 20 k projednání rozpočtové opatření č. 4 MČ Praha 20 na rok
2018 schvalované Zastupitelstvem MČ - přesun finančních prostředků v souvislosti s úplatným
nabytím pozemku v katastrálním území Horní Počernice, obec Praha
2.1

Zodpovídá: Hana Moravcová,
Starostka

Termín: 24.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
Ing. Zdeněk Bařinka, Ph.D., Vedoucí ekonomického odboru
BJ/2379/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/22/1890/18
ze dne 18.09.2018
Rozpočtové opatření č. 99 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 I - (7.02)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 99 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 Ive výši 762 432,00 Kč
2. ukládá
předložit k projednání na ZMČ rozpočtové opatření č. 99 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 I ve výši 762 432,00 Kč
2.1

Zodpovídá: Hana Moravcová,
Starostka

Termín: 24.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
Ing. Zdeněk Bařinka, Ph.D., Vedoucí ekonomického odboru
BJ/2376/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/23/1891/18
ze dne 18.09.2018
Rozpočtové opatření č. 100 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu městské části na nižší cenu týdenní letní
školičky v RC MUM - (7.03)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 100 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesením ZMČ
č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části na nižší cenu
týdenní letní školičky v RC MUM v celkové výši 4 500,00 Kč
2. ukládá
předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 100 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu
s usnesením ZMČ č. MČ/25/1/0127/18 - poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části na nižší
cenu týdenní letní školičky v RC MUM v celkové výši 4 500,00 Kč
2.1

Zodpovídá: Hana Moravcová,
Starostka

Termín: 24.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
Ing. Zdeněk Bařinka, Ph.D., Vedoucí ekonomického odboru
BJ/2380/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/24/1892/18
ze dne 18.09.2018
Rozpočtové opatření č. 101 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v
souladu s usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí
na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní
ochrany dětí pro rok 2018 - (7.04)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 101 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu
s usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem
sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 ve výši 879,9 tis. Kč
2. ukládá
předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 101 MČ Praha 20 na rok 2018
schvalované v souladu s usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti
s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 ve výši 879,9 tis. Kč
2.1

Zodpovídá: Hana Moravcová,
Starostka

Termín: 24.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
Ing. Zdeněk Bařinka, Ph.D., Vedoucí ekonomického odboru
BJ/2384/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/25/1893/18
ze dne 18.09.2018
Rozpočtové opatření č. 102 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 - (7.05)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 102 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 26,6 tis. Kč
2. ukládá
předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 102 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 26,6 tis. Kč
2.1

Zodpovídá: Hana Moravcová,
Starostka

Termín: 24.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
Ing. Zdeněk Bařinka, Ph.D., Vedoucí ekonomického odboru
BJ/2385/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/26/1894/18
ze dne 18.09.2018
Informace o podané žádosti o poskytnutí mimořádné účelové
investiční dotace hl. m. Prahy v oblasti sportu na venkovní sportovní
hřiště na pozemku parc. č. 4276/1 v k.ú. Horní Počernice, při ul. V
Lukách - (8.01)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
informaci o podané žádosti o poskytnutí mimořádné účelové investiční dotace hl. m. Prahy v
oblasti sportu na venkovní sportovní hřiště na pozemku parc. č. 4276/1 v k.ú. Horní Počernice,
při ul. V Lukách

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Hana Moravcová, Starostka
BJ/2401/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/27/1895/18
ze dne 18.09.2018
Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Malování společných prostor, chodeb a sklepů bytového domu
Mezilesí 2059 - 2060" - (9.01)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Malování společných prostor,
chodeb a sklepů bytového domu Mezilesí 2059 - 2060" společnosti Mozis s.r.o., Slezská
856/74, 130 00 Praha 3, IČ 289 40 083 s nabídkovou cenou 719.304,07 Kč včetně DPH, dle
doporučenívýběrové komise
2. ukládá
zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Malování společných prostor, chodeb a
sklepůbytového domu Mezilesí 2059 - 2060" se společností Mozis s.r.o.
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 21.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Hana Moravcová, Starostka
BJ/2414/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/28/1901/18
ze dne 18.09.2018
Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Odstranění rodinného domu včetně doplňkových staveb - Náchodská
865" - (9.02)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Odstranění
rodinného domu včetně doplňkových staveb - Náchodská 865"
2. jmenuje
výběrovou komisi ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Alena Šefčíková, radní MČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník – Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
Dana Králová, referentka oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník - PhDr. Jiří Nohejl, referent oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
Zdeněk Trávníček, zástupce veřejnosti,náhradník - Josef Hohenberger, vedoucí oddělení
správy majetku OHSaI ÚMČ Praha 20
3. schvaluje
způsob hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti s využitím dílčích hodnotících
kritérií:
1) celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 75 %2) lhůta realizace zakázky v kalendářních
dnech – váha 25 %

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
vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Odstranění
rodinného domu včetně doplňkových staveb - Náchodská 865"
4.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 27.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Hana Moravcová, Starostka
BJ/2406/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/29/1896/18
ze dne 18.09.2018
Organizační změna na odboru sociálních věcí a školství - zřízení
kumulovaného pracovního místa referent pro mládež, tělovýchovu a
sport,protidrogový koordinátor, romský koordinátor a referent pro
národnostní menšiny - (9.03)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
důvody pro navrhované navýšení počtu pracovníků OSVŠ a zřízení kumulované pracovní
funkce referent pro mládež, tělovýchovu a sport a protidrogový koordinátor
2. schvaluje
navýšení celkového počtu pracovních míst v Odboru sociálních věcí a školství o 1 kumulovanou
pracovní pozici referent pro mládež, tělovýchovu a sport a protidrogový koordinátor, s účinností
od 1. 10. 2018
3. ukládá
aktualizovat Organizační řád dle tohoto usnesení a zajistit realizaci výběrového řízení pro nově
zřízené pracovní místo.
3.1

Zodpovídá: Mgr. Vítězslav Kaliba,
Tajemník

Termín: 02.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
BJ/2415/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/3/1874/18
ze dne 18.09.2018
Žádost o povolení akce "Běh okolo Europlantu" - (2.03)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost Tomáše Procházky o podporu 18. ročníku tradiční akce Běh okolo Europlantu, který
se koná dne 9.10.2018 od 17.00hod. a začíná v ulici Lhotská u budovy sídla firny Europlant,
Lhotská 2221/32.
2. schvaluje
podporu 18.ročníku tradiční akce Běh okolo Europlantu, který se koná 9.10.2018 od 17.00hod.
a začíná v ulici Lhotská u budovy sídla firmy Europlant
3. ukládá
zajistit technickou podporu organizátorovi akce Běh okolo Europlantu, jehož 18. ročník se koná
dne 9.10.2018 od 17.00hod., a začíná před sídlem organizátora, Lhotská 2221/32
3.1

Zodpovídá: Odbor místního hospodářství

Termín: 09.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Miluše Prchalová, Asistentka
Hana Moravcová, Starostka
BJ/2398/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/30/1897/18
ze dne 18.09.2018
Rozpočtové opatření č. 103 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v
souladu s usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí návratné
finanční výpomoci zapsanému ústavu NEPOSEDA - (9.04)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 103 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesení ZMČ
č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí návratné finanční výpomoci zapsanému ústavu NEPOSEDA
ve výši 100 tis. Kč
2. ukládá
předložit k informaci ZMČ rozpočtové opatření č. 103 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
v souladus usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - poskytnutí návratné finanční výpomoci
zapsanému ústavu NEPOSEDA ve výši 100 tis. Kč
2.1

Zodpovídá: Hana Moravcová,
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
Ing. Zdeněk Bařinka, Ph.D., Vedoucí ekonomického odboru
BJ/2418/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/31/1898/18
ze dne 18.09.2018
Rozpočtové opatření č. 104 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
v souvislosti s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – přesun
finančních prostředků – předfinancování MAP projekt vzdělávání (9.05)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 104 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souvislostis usnesením
ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – přesun finančních prostředků – předfinancování MAP projekt
vzdělávání ve výši 200 tis. Kč
2. ukládá
předložit k informaci ZMČ rozpočtové opatření č. 104 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované
v souvislosti s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – přesun finančních prostředků –
předfinancování MAP projekt vzdělávání ve výši 200 tis. Kč
2.1

Zodpovídá: Hana Moravcová,
Starostka

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
Ing. Zdeněk Bařinka, Ph.D., Vedoucí ekonomického odboru
BJ/2419/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/32/1900/18
ze dne 18.09.2018
Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s JUNÁKEM –
českým skautem, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. - (9.06)
Rada městské části Praha 20

1. souhlasí
- s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní s JUNÁKEM – českým skautem, středisko
Oheň Horní Počernice, z.s.
2. ukládá
- předložit smlouvu o smlouvě budoucí kupní s JUNÁKEM – českým skautem, středisko Oheň
Horní Počernice, z.s., k projednání v Zastupitelstvu MČ Praha 20.
2.1

Zodpovídá: Hana Moravcová,
Starostka

Termín: 24.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Hana Moravcová, Starostka
BJ/2420/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/4/1875/18
ze dne 18.09.2018
Žádost o poskytnutí finančního daru na částečnou úhradu
nákladů na realizaci 3. ročníku středoškolské konference
TEDxYouth@SKOLAEUPRAHA - (2.04)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost o poskytnutí finančního daru na částečnou úhradu nákladů na realizaci 3. ročníku
středoškolské konference TEDxYouth@SKOLAEUPRAHA
2. neschvaluje
poskytnutí finančního daru na částečnou úhradu nákladů na pořádání 3. ročníku středoškolské
konference TEDxYouth@SKOLAEUPRAHA, která se uskuteční v lednu 2019 v areálu SOŠ pro
administrativu EU
3. ukládá
informovat žadatele, p. Milana Vosláře, Lipí 1911/22, Praha 9, 193 00, o usnesení Rady
městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru
3.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 27.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
BJ/2361/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/5/1876/18
ze dne 18.09.2018
Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru pro
Základní školu, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823. - (2.05)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost o souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru pro Základní školu, Praha 9 Horní Počernice, Stoliňská 823.
2. schvaluje
přijetí účelově určeného peněžního daru v celkové výši 9.425,- Kč Základní škole, Praha
9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, na úhradu stravného ve školní jídelně ve školním roce
2018/2019, a to pro období od 19.9.2018 do 31.12.2018 pro pět žáků ze sociálně slabých
rodin, kdy dárcem je Women for women,o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4,140 00, Praha
4 - Nusle, IČ: 24231509.
3. ukládá
informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci udělení souhlasu s přijetím účelově určeného peněžního daru.
3.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 19.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Helena Víchová, Rozpočtář PO
BJ/2375/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/6/1877/18
ze dne 18.09.2018
Žádost ředitelky Chvalského zámku, příspěvková organizace, o souhlas
s odprodejem nevyužívaného jízdního kola - (2.06)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
sdělení ředitelky Chvalského zámku, příspěvková organizace, o jízdním kole zn. Kelly
Salamander, které je v příspěvkové organizaci nevyužívané a její žádost o souhlas s jeho
odprodejem.
2. konstatuje, že
pro jízdní kolo zn. Kelly Salamander, které je nevyužívané Chvalským zámkem, příspěvková
organizace, nemá MČ Praha 20 využití.
3. schvaluje
odprodej jízdního kola zn. Kelly Salamander, pořízeného v roce 2008, doposud vedeného v
majetku Chvalského zámku, příspěvková organizace, pod inventárním číslem 5503337, panu
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXXXXza částku
4.000,- Kč.
4. stanovuje
že výnos za odprodej jízdního kola zn. Kelly Salamander zůstává příjmem Chvalského zámku,
příspěvková organizace.

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 Chvalského zámku, příspěvková organizace, o usnesení Rady m.č. Praha
20 ve věci žádosti o odkoupení nevyužívaného jízdního kola zn. Kelly Salamander.
5.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 01.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Helena Víchová, Rozpočtář PO
BJ/2393/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/7/1878/18
ze dne 18.09.2018
Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250, o souhlas s přijetím účelově určeného peněžního
daru. - (2.07)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o souhlas
s přijetím účelově určeného peněžního daru v celkové výši 4.941,- Kč.
2. schvaluje
přijetí účelově určeného peněžního daru v celkové výši 4.941,- Kč Fakultní základní škole,
Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, na úhradu stravného ve školní jídelně ve školním
roce 2018/2019 pro jednoho žáka ze sociálně slabé rodiny, od dárce Women for Women, o.p.s.,
se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00, Praha 4 - Nusle, IČ: 24231509.
3. ukládá
informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci udělení souhlasu s přijetím účelově určeného peněžního
daru.
3.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 19.09.2018

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

Hana Moravcová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Helena Víchová, Rozpočtář PO
BJ/2386/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/8/1879/18
ze dne 18.09.2018
Žádost o poskytnutí finančního daru TJ Sokol Horní Počernice na
pronájem plaveckých drah v bazénu pro oddíl triatlonu TRI SKI (2.08)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost TJ Sokol Horní Počernice, Chvalkovická 2031/47, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ:
0053 8647, o poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč na pronájem plaveckých drah
v bazénu pro oddíl triatlonu TRI SKI
2. schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč TJ Sokol Horní Počernice, Chvalkovická
2031/47, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 0053 8647, na pronájem plaveckých drah v
bazénu pro oddíl triatlonu TRI SKI pro rok 2018
3. schvaluje
darovací smlouvu č. S/30/2018/0114 na poskytnutí finančního daru TJ Sokol Horní Počernice,
Chvalkovická 2031/47, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 0053 8647, na pronájem
plaveckých drah v bazénu pro oddíl triatlonu TRI SKI pro rok 2018
4. ukládá
informovat žadatele, TJ Sokol Horní Počernice, Chvalkovická 2031/47, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČ: 0053 8647, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí
finančního daru
5. ukládá
uzavřít s TJ Sokol Horní Počernice, Chvalkovická 2031/47, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ:
0053 8647, darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč na pronájem
plaveckých drah v bazénu pro oddíl triatlonu TRI SKI pro rok 2018
5.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 05.10.2018

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

6. ukládá
provést rozpočtové opatření ve věci poskytnutí finančního daru TJ Sokol Horní Počernice na
pronájem plaveckých drah v bazénu pro oddíl triatlonu TRI SKI pro rok 2018
6.1

Zodpovídá: Odbor ekonomický

Termín: 02.10.2018

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

Hana Moravcová
starostka

předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
BJ/2399/2018

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
127. schůze
číslo RMC/127/9/1880/18
ze dne 18.09.2018
Pronájem bytu č. 11 v ulici Jívanská 1744 - výsledek výběrového řízení
- (2.09)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
- na návrh komise uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 11, standard s
příslušenstvím, typ 2+k.k. (celková plocha 60,35 m2 + sklepní prostory) v bytovém domě v
ulici Jívanská č.p. 1744 s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX
XX XXXXXX XXXXXXXXXXX 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 60,35 m2 + sklepní prostory) v bytovém domě v ulici Jívanská č.p.
1744 s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX
XXXXXXXXXXX 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

zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
BJ/2331/2018

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

