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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

6. jednání datum konání:
20.12.2018

 
čís. RMC/6/1/0074/18 - RMC/6/3/0076/18

 
 
 
 
 



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

6. schůze

číslo RMC/6/1/0074/18
ze dne 20.12.2018

Rozhodnutí o námitkách proti postupu zadavatele a oznámení/
rozhodnutí o výběru dodavatele u veřejné zakázky "Park s přírodním
dětským hřištěm - Jizbická" - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odmítnutí námitek proti postupu zadavatele a oznámení/rozhodnutí o výběru dodavatele v
zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Park s přírodním dětským hřištěm – Jizbická" podaných
účastníkem zadávacího řízení společností Gardenline s.r.o. dne 13. 12. 2018

2. ukládá

zaslat společnosti Gardenline s.r.o. rozhodnutí o námitkách proti postupu zadavatele a
oznámení/rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Park s
přírodním dětským hřištěm – Jizbická"

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.12.2018

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Mgr. Jitka Straňáková, Finanční referent
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2633/2018



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

6. schůze

číslo RMC/6/2/0075/18
ze dne 20.12.2018

Rozpočtové opatření č. 138 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 Úřadu práce ČR na
Aktivní politiku zaměstnanosti – Operační program Lidské zdroje a
zaměstnanost - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 138 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 Úřadu
práce ČR na Aktivní politiku zaměstnanosti – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
ve výši 37 788,0 Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 138 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 Úřadu práce ČR na Aktivní politiku zaměstnanosti
– Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 37 788,0 Kč

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 04.02.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/2634/2018



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

6. schůze

číslo RMC/6/3/0076/18
ze dne 20.12.2018

Rozpočtové opatření č. 139 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 Úřadu práce ČR na
Aktivní politiku zaměstnanosti – Operační program Lidské zdroje a
zaměstnanost - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 139 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 Úřadu
práce ČR na Aktivní politiku zaměstnanosti – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
ve výši 31,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 139 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 Úřadu práce ČR na Aktivní politiku zaměstnanosti
– Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 31,0 tis. Kč

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 04.02.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/2635/2018


