MĚSTSKÁ

ČÁST

PRAHA

20

USNESENÍ
Rada městské části Praha
20

7. jednání

čís. RMC/7/1/0078/19 - RMC/7/9/0077/19

datum konání:
03.01.2019

Městská část Praha 20
Rada městské části Praha 20
USNESENÍ
7. schůze
číslo RMC/7/1/0078/19
ze dne 03.01.2019
Přijetí peněžního daru od obce Šestajovice - (2.01)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
přijetí dětí s trvalým pobytem v obci Šestajovice k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
zřizované MČ Praha 20 ve školním roce 2018/2019 a návrh peněžního daru obce Šestajovice
za tyto přijaté děti
2. schvaluje
přijetí peněžního daru ve výši 21.000,- Kč od obce Šestajovice - Obecní úřad Šestajovice, se
sídlem Husova 60, 250 92 Šestajovice, za děti s trvalým pobytem v této obci, které byly přijaty
pro školní rok 2018/2019 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole zřizované MČ Praha
20, a to v souladu s vyhlášenými kritérii pro přijetí dítěte do MŠ, za předpokladu schválení
poskytnutí peněžního daru v Zastupitelstvu obce Šestajovice.
3. schvaluje
návrh darovací smlouvy mezi obcí Šestajovice a MČ Praha 20 za přijaté děti s trvalým pobytem
v obci Šestajovice k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 v mateřské škole
zřizované MČ Praha 20

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
uzavřít darovací smlouvu s obcí Šestajovice - Obecní úřad Šestajovice, se sídlem Husova 60,
250 92 Šestajovice
4.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 31.05.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
Helena Víchová, Rozpočtář PO
BJ/2639/2018

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
7. schůze
číslo RMC/7/2/0079/19
ze dne 03.01.2019
Přijetí peněžního daru od obce Horoušany - (2.02)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
přijetí dětí s trvalým pobytem v obci Horoušany k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
zřizované MČ Praha 20 ve školním roce 2018/2019 a návrh peněžního daru obce Horoušany
za tyto přijaté děti
2. schvaluje
přijetí peněžního daru ve výši 49.000,- Kč od obce Horoušany - Obecní úřad Horoušany,
se sídlem Baumanova 12, 250 82 Horoušany, za děti s trvalým pobytem v této obci, které
byly přijaty pro školní rok 2018/2019 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole zřizované
MČ Praha 20, a to v souladu s vyhlášenými kritérii pro přijetí dítěte do MŠ, za předpokladu
schválení poskytnutí peněžního daru v Zastupitelstvu obce Horoušany.
3. schvaluje
návrh darovací smlouvy mezi obcí Horoušany a MČ Praha 20 za přijaté děti s trvalým pobytem
v obci Horoušany k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 v mateřské škole
zřizované MČ Praha 20

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
uzavřít darovací smlouvu s obcí Horoušany - Obecní úřad Horoušany, se sídlem Baumanova
12, 250 82 Horoušany
4.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 31.05.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
Helena Víchová, Rozpočtář PO
BJ/2638/2018

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
7. schůze
číslo RMC/7/5/0080/19
ze dne 03.01.2019
Zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru
nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, pro provozovnu O.K. servis chlazení, s.r.o., Jiřího ze Vtelna
1730, 19300 Horní Počernice (v areálu Pragorent) - (2.05)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
informaci o zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, pro provozovnu O.K. servis
chlazení, s.r.o., Jiřího ze Vtelna 1730, 193 00 Horní Počernice (v areálu Pragorent, na pozemku
parc. č. 4006/40)
2. souhlasí
s udělením souhlasu na období 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022
3. ukládá
vedoucí OŽPD předat usnesení Rady Odboru ochrany prostředí MHMP
3.1

Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

Termín: 07.01.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
Zbyněk Mucha, Člen rady
BJ/2637/2018

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
7. schůze
číslo RMC/7/6/0081/19
ze dne 03.01.2019
Předkládaná usnesení RHMP a ZHMP - (4.01)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
předkládaná usnesení RHMP a ZHMP

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Miluše Prchalová, Asistentka
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/2641/2018

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
7. schůze
číslo RMC/7/9/0077/19
ze dne 03.01.2019
Jmenování tajemníků komisí Rady městské části Praha 20 - (9.01)
Rada městské části Praha 20

1. se seznámila
s návrhem na jmenování tajemníků jednotlivých komisí Rady městské části Praha 20
2. jmenuje
s účinností ode dne schválení tohoto usnesení níže uvedené tajemníky předmětných komisí:
Komise bytová, sociálně zdravotní a protidrogová
Tajemník komise: Radka Tadičová, DiS.
Komise výstavby a územního rozvoje
Tajemník komise: Ing. Pavel Harwot
Komise životního prostředí
Tajemník komise: Mgr. Magdalena Jelínková
Komise dopravy
Tajemník komise: Ing. Dagmar Jeníková
Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit
Tajemník komise: Mgr. Štěpánka Konejlová
Komise kultury a zahraniční spolupráce
Tajemník komise: Ing. Alexandra Janáčková
Komise pro projekt Zdravá MČ a MA 21
Tajemník komise: Ing. Lenka Tomsová
Komise majetku MČ Praha 20
Tajemník komise: Ing. Zdeněk Vavruška

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

3. ukládá
informovat uvedené tajemníky předmětných komisí o jejich jmenování
3.1

Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu

Termín: 03.01.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
Mgr. Vítězslav Kaliba, Tajemník
BJ/0003/2019

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

