MĚSTSKÁ

ČÁST

PRAHA

20

USNESENÍ
Rada městské části Praha
20

12. jednání

čís. RMC/12/1/0104/19 - RMC/12/9/0111/19

datum konání:
07.02.2019

Městská část Praha 20
Rada městské části Praha 20
USNESENÍ
12. schůze
číslo RMC/12/1/0104/19
ze dne 07.02.2019
Provoz mateřských škol v období hlavních (letních) a vánočních
prázdnin v roce 2019. - (2.01)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
omezení provozu mateřských škol v červenci 2019 tak, že provoz zajistí v období:
1.7.2019 - 12.7.2019 – Mateřská škola „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo
nám. 11515.7.2019 - 31.7.2019 - Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900
2. schvaluje
přerušení provozu v srpnu 2019 ve všech mateřských školách zřizovaných městskou částí z
důvodu plánovaných oprav, rekonstrukcí a údržby.
3. schvaluje
omezení provozu mateřských škol v prosinci 2019 v období vánočních prázdnin tak, že provoz
zajistí v období:
23.12., 27.12., 30.12. a 31.12.2019 Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní
Počernice, Spojenců 1408 – budova mateřské školy Spojenců 2170.
4. ukládá
seznámit s usnesením Rady m.č. Praha 20 ve věci prázdninového provozu ředitelky mateřských
škol zřizovaných městskou částí.
4.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 20.02.2019

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
seznámit s usnesením Rady m.č. Praha 20 ve věci prázdninového provozu HSHMP.
5.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 20.02.2019

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/0020/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/10/0124/19
ze dne 07.02.2019
Rezervační smlouva náhradního plnění na rok 2019 - (2.10)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
uzavření rezervační smlouvy náhradního plnění na rok 2019 se společností
KAMPI OFFICE s.r.o., Velkomoravská 3243/35, 695 01 Hodonín, IČ: 25344170 na nákup
především kancelářských potřeb s rezervovaným limitem 400 000 Kč bez DPH
2. ukládá
uzavření rezervační smlouvy náhradního plnění na rok 2019 se společností KAMPI OFFICE
s.r.o. s doplněním aktuálního ceníku ostatních položek, který bude garantován.
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 08.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0028/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/11/0112/19
ze dne 07.02.2019
Požadavky na dotace z investiční rezervy pro městské části hl. m.Prahy
na rok 2019 - (2.11)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
Požadavky na dotace z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního
hl. m. Prahy na rok 2019 v pořadí dle priority:
1. Rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze - 20 000 000 Kč
2. Přírodní park Jizbická - Houslový klíč - 15 000 000 Kč
3. ZŠ Spojenců, půdní vestavba - 15 000 000 Kč
2. ukládá
zajistit podání žádostí o dotace z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu
vlastního hl. m. Prahy na rok 2019
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 15.02.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0037/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/12/0113/19
ze dne 07.02.2019
Jmenování tajemníka Komise pro sociálně právní ochranu dětí,
poradního orgánu RMČ a stanovení rozsahu činnosti komise - (2.12)
Rada městské části Praha 20

1. jmenuje
s účinností od 15. 2. 2019 tajemníkem Komise pro sociálně právní ochranu dětí Mgr. Šárku
Vondrovou
2. schvaluje
rozsah činnosti Komise pro sociálně právní ochranu dětí, jako poradního orgánu RMČ dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení
3. ukládá
informovat Mgr. Šárku Vondrovou o jejím jmenování tajemníkem Komise pro sociálně právní
ochranu dětí, poradního orgánu RMČ
3.1

Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu

Termín: 15.02.2019

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. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0012/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/13/0114/19
ze dne 07.02.2019
uzavření dodatku č. 1 k Servisní smlouvě č. (SML 712/2017)
S/70/2017/0031 se společností ICZ a.s. se sídlem Na hřebenech II
1718/10, Nusle 140 00 Praha 4 - (2.13)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k Servisní smlouvě č. S/70/2017/0031 uzavřenou dne 29.12.2017 se
společností ICZ a.s. se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle 140 00 Prha 4.
2. ukládá
uzavřít dodatek č. 1 k Servisní smlouvě č. S/70/2017/0031 uzavřenou dne 29.12.2017 se
společností ICZ a.s. se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle 140 00 Prha 4.
2.1

Zodpovídá: Odbor informatiky

Termín: 28.02.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Lucie Prokůpková, Vedoucí odboru Informatiky
Zbyněk Mucha, Člen rady
BJ/0035/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/14/0115/19
ze dne 07.02.2019
uzavření smlouvy o poskytování přístupu k českým technickým
normám ve formátu *pdf prostřednictvím služby ČSN online - (2.14)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu *pdf
prostřednictvím služby ČSN onlne s Českou agenturou pro standardizaci, státní příspěvkovou
organizací, zřízenou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 pro odbory OVUR, OŽPD a OHSAI v
následujících počtech tisků:
OVUR - 1 uživatel s možností tisku 150 stránek na 12 měsíců za 3000 Kč dle ceníku.
OŽPD - 1 uživatel s možností tisku 150 stránek na 12 měsíců za 3000 Kč dle ceníku.
OHSAI - 1 uživatel s možností tisku 600 stránek na 12 měsíců za 5000 Kč dle ceníku.
2. ukládá

uzavřít smlouvu o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu *pdf
prostřednictvím služby ČSN onlne s Českou agenturou pro standardizaci, státní příspěvkovou
organizací, zřízenou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 pro odbory OVUR, OŽPD a OHSAI v
následujících počtech tisků:
OVUR - 1 uživatel s možností tisku 150 stránek na 12 měsíců za 3000 Kč dle ceníku.
OŽPD - 1 uživatel s možností tisku 150 stránek na 12 měsíců za 3000 Kč dle ceníku.
OHSAI - 1 uživatel s možností tisku 600 stránek na 12 měsíců za 5000 Kč dle ceníku.

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: Odbor informatiky

Termín: 28.02.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Lucie Prokůpková, Vedoucí odboru Informatiky
Zbyněk Mucha, Člen rady
BJ/0034/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/15/0126/19
ze dne 07.02.2019
Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 (2.15)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
návrh předloženého programu 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 dne 4.3.2019
od 17:00 hodin na Chvalském zámku v Horních Počernicích
2. ukládá
připravit 3. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu
2.1

Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová,
Starostka

Termín: 04.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Andrea Jandová, Asistentka
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0039/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/16/0116/19
ze dne 07.02.2019
Úplatné nabytí pozemku KN parc. č. 4036/541 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha - (3.01)
Rada městské části Praha 20

1. souhlasí
- s úplatným nabytím pozemku KN parc. č. 4036/541, druh pozemku – ostatní plocha, způsob
2

využití – ostatní komunikace o výměře 17 m v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví
společnosti ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., za celkovou kupní cenu ve výši 1.210,- Kč
včetně DPH.
- s uzavřením kupní smlouvy se společností ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
2. ukládá
- předložit úplatné nabytí pozemku KN parc. č. 4036/541, druh pozemku – ostatní plocha,
2

způsob využití – ostatní komunikace o výměře 17 m v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
z vlastnictví společnosti ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., za celkovou kupní cenu ve výši
1.210,- Kč včetně DPH, k projednání v Zastupitelstvu MČ Praha 20.

2.1

Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová,
Starostka

Termín: 04.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0043/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/17/0117/19
ze dne 07.02.2019
Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1984 o výměře cca
480 m2, KN parc. č. 1990 o výměře cca 2600 m2, KN parc. č. 1991 o
výměře cca 532 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem
pořádání akce "VETERAN PÁRTY 2019" v areálu Chvalské tvrze - (3.02)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
2

- výpůjčku částí obecních pozemků KN parc. č. 1984 o výměře cca 480 m , KN parc. č. 1990
2

2

o výměře cca 2600 m a KN parc. č. 1991 o výměře cca 532 m , vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, na dobu určitou dne 27. 4. 2019, Klubu historických vozidel Horní Počernice z.
s., za účelem pořádání akce "VETERAN PÁRTY 2019"
- uzavření smlouvy o výpůjčce s Klubem historických vozidel Horní Počernice z. s.
2. ukládá
- předložit smlouvu o výpůjčce oběma zúčastněným stranám k podpisu (Klub historických
vozidel Horní Počernice, z. s. )
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 26.04.2019

3. schvaluje
- bezplatné zapůjčení technického vybavení v rozsahu: 10 ks stánků, stolů, lavic a sudů na
odpad s následnou likvidací odpadu

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
- zajistit zapůjčení technického vybavení na akci VETERAN PÁRTY 2019 dne 27. 4. 2019 v
rozsahu výpůjčka 10 ks stánků a sudů na odpad s následnou likvidací odpadu
4.1

Zodpovídá: Odbor místního hospodářství

Termín: 26.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0042/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/18/0118/19
ze dne 07.02.2019
Výpůjčka a pronájem obecních pozemků KN parc. č. 785/3 a KN parc.
č. 785/4, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem pořádání
akce „Den dětí“ - (3.03)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
2

- výpůjčku pozemku KN parc. č. 785/4 o výměře 4627 m a části pozemku KN parc. č. 785/3
2

o výměře cca 2485 m , vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, Domu dětí a mládeže, na
dobu určitou dne 1. 6. 2019, za účelem pořádání akce „Den dětí“.
- uzavření smlouvy o výpůjčce s Domem dětí a mládeže, Praha 9 – Horní Počernice
2. ukládá
- předložit smlouvu o výpůjčce oběma smluvním stranám k podpisu (DDM)

2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 31.05.2019

3. schvaluje
2

- pronájem části pozemku KN parc. č 785/3 o výměře cca 20 m v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, paní Marii Beckové na dobu určitou dne 1. 6. 2019 za účelem umístění a provozování
stánku s občerstvením na akci „Den dětí“, za nájemné ve výši 1.000 Kč/předmět pronájmu.
- uzavření nájemní smlouvy s paní Marií Beckovou

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 nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu ( paní Marie Becková).
4.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 31.05.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0041/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/19/0119/19
ze dne 07.02.2019
Záměr převodu práv a povinností pachtýře vyplývajících ze smlouvy č.
S/120/17/0081 - (3.04)
Rada městské části Praha 20

1. souhlasí
- se zveřejněním záměru převodu práv a povinností pachtýře, pana Tomáše Šístka, při
zachování podmínek pachtovní smlouvy č. S/120/17/0081 na společnost Šístkova farma s.r.o.,
IČ: 07772386, s účinností od 1. 3. 2019, na úřední desce MČ Praha 20.
2. ukládá
- zveřejnit záměr převodu práv a povinností pachtýře, pana Tomáše Šístka, při zachování
podmínek pachtovní smlouvy č. S/120/17/0081 na společnost Šístkova farma s.r.o., IČ:
07772386, s účinností od 1. 3. 2019, na úřední desce MČ Praha 20.
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 11.02.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0040/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/20/0120/19
ze dne 07.02.2019
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
Brzkovská Ing., zástup tajemníka
BJ/0044/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/21/0121/19
ze dne 07.02.2019
Přehled přijatých darů příspěvkovými organizacemi v období od 1.7.
2018 do 31.12.2018. - (6.01)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
soupis přijatých darů v příspěvkových organizacích zřizovaných MČ Praha 20 za období od
1.7.2018 do 31.12.2018.

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Helena Víchová, Rozpočtář PO
BJ/0033/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/22/0122/19
ze dne 07.02.2019
Uzavření dodatku ke smlouvě pro účty vedené u Komerční banky, a.s. (7.01)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
uzavřít dodatek ke smlouvě pro účty č.: 43-6962650247/0100, 107-2405080247/0100,
107-6787610247/0100,
107-6805280297/0100,
107-6805510267/0100,
107-6805860267/0100, vedených u Komerční banky, a.s.
2. ukládá
podepsat dodatek ke smlouvě pro účty č.: 43-6962650247/0100, 107-2405080247/0100,
107-6787610247/0100,
107-6805280297/0100,
107-6805510267/0100,
107-6805860267/0100, vedených u Komerční banky, a.s.
2.1

Zodpovídá: Odbor ekonomický

Termín: 14.02.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Bc. Ivana Vlasáková, Daně a poplatky
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
BJ/0050/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/23/0123/19
ze dne 07.02.2019
Návrh projektu monitoringu životního prostředí na stavbu "D0 510
Satalice - Běchovice, zkapacitnění" - (7.02)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
předložený návrh projektu monitoringu životního prostředí záměru "D0 510 Stalice Běchovice" zpracovaný společností EKOLA v listopadu 2018.
2. trvá
na doplnění návrhu tak, jak vyplývá z materiálu "Připomínky k návrhu projektu monitorignu
životního prostředí pro záměr "D0 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění", zpracovaném RNDr.
Alicí Dvorskou, Ph.D. dne 4. 2. 2019, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
3. pověřuje
vedoucí OŽPD, aby usnesení Rady předala společnosti EKOLA a ŘSD
3.1

Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

Termín: 11.02.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
Zbyněk Mucha, Člen rady
BJ/0051/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/24/0125/19
ze dne 07.02.2019
Návrh na přidělení bytu č. 7 v DPS Třebešovská 17 - (7.03)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
informaci o požáru domu v ulici Chodovická dne 4. 2. 2019 a žádosti XXXXXXX XXXXXXXXX
o pomoc se zajištěním náhradního bydlení
2. schvaluje
přidělení bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou Třebešovská 17, XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXX XX XX XXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX, Praha 9 - Horní Počernice, na dobu určitou od 11. 2. 2019 do 30. 6. 2019, s možností
dalšího prodloužení
3. ukládá
uzavřít s XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XX XX XXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX
XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, Praha 9 - Horní Počernice, smlouvu na pronájem
bytu č. 7 v DPS, Třebešovská 17, na dobu určitou od 11. 2. 2019 do 30. 6. 2019, s možností
dalšího prodloužení
3.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 11.02.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0054/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/3/0105/19
ze dne 07.02.2019
přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení - (2.03)
Rada městské části Praha 20

1. souhlasí
s podáním přihlášky pohledávky ve výši 726.608,94 Kč do probíhajícího insolvenčního řízení
dlužníka, paní XXXXXXX XXXXXXX, vedeného Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 26
INS 19053/2018
1.1

Zodpovídá: Oddělení právní

2. ukládá
právnímu oddělení podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení.
2.1

Zodpovídá: Oddělení právní

Termín: 28.02.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0036/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/4/0106/19
ze dne 07.02.2019
Informace o možnosti vyhlásit konkurzní řízení dle zákona č.
472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) - (2.04)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
informaci o možnosti zřizovatele vyhlásit konkurz na pracovní místo ředitele Základní školy,
Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823, dle § 166 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a
to v období od 1. 2. 2019 do 1. 4. 2019
2. bere na vědomí
informaci o možnosti zřizovatele vyhlásit konkurz na pracovní místo ředitele Domu dětí a
mládeže, Praha – Horní Počernice, Ratibořická 1899, dle § 166 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a
to v období od 1. 2. 2019 do 1. 4. 2019
3. konstatuje, že
nevyhlásí konkurz na pracovní místo ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Stoliňská 823
4. konstatuje, že
nevyhlásí konkurz na pracovní místo ředitele Domu dětí a mládeže, Praha – Horní Počernice,
Ratibořická 1899
5. ukládá
informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 a ředitelku Domu
dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899, že zřizovatel nevyužije ustanovení
§ 166 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), a v období od 1. 2. 2019 do 1. 4. 2019 nevyhlásí konkurz
na pracovní místo ředitele jimi řízené příspěvkové organizace, čímž počíná dnem následujícím

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

po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období jejich pracovního místa
ředitele
5.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 15.02.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0048/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/5/0107/19
ze dne 07.02.2019
Uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvy nájemní k
pozemkům p.č. 786/1 (orná půda), parc. č. 3898/1 (ostatní plocha),
parc. č. 3898/2 (ostatní plocha) a parc. č. 786/221 (ostatní plocha)
zapsaných na LV č. 2757 v k.ú. Horní Počernice Praha za účelem
provedení stavby „Připojení objektů FTTS Praha 20 - 2.stavba na síť
TMCZ“ se společností T- Mobile“ - (2.05)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
pronájem části pozemku KN parc. č. 786/1, druh pozemku – orná půda o výměře 1 m2, parc.č.
3898/1, druh pozemku – ostatní plocha o výměře 13 m2 parc.č. 3898/2, druh pozemku –
ostatní plocha o výměře 34 m2 parc. č. 786/221, druh pozemku – ostatní plocha o výměře 28
m2v k.ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem provedení stavby rozšíření telekomunikační
sítě pod názvem „Připojení objektů FTTS Praha 20 - 2.stavba na síť TMCZ“
uzavření nájemní smlouvy se a.s.
uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 786/1, druh pozemku
– orná půda, Parc.č. 3898/1, druh pozemku – ostatní plocha Parc.č. 3898/2, druh pozemku
– ostatní plocha Parc.č. 786/221, druh pozemku – ostatní plocha v k.ú. Horní Počernice, obec
Praha za účelem umístění a provozování součásti telekomunikační sítě, se společností T-Mobile
a.s.
2. ukládá
prověřit ceny nájmů v případě věcných břemen
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 29.03.2019

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
předložit Nájemní smlouvu a Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu (T Mobile 2. stavba)
3.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 29.03.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
BJ/0047/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/6/0108/19
ze dne 07.02.2019
Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 36, 3938,
4094, 4121/1, 4129/1 a 4133 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, se
společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ke stavbě „Výstavba
plynovodu Beranka II, v Praze 20 – Horních Počernicích“ - (2.06)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. parc. č. 36, 3938, 4094,
4121/1, 4129/1 a 4133 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, se společností Pražská plynárenská
Distribuce, a. s. a investorem Blooman Development s.r.o. za účelem umístění a provozování
plynárenského zařízení – STL plynovod a STL plynovodní přípojky.
2. ukládá
předložit Smlouvu k podpisu smluvním stranám (Plyn Beranka II)
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 29.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
BJ/0045/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/7/0109/19
ze dne 07.02.2019
Rekonstrukce a rozšíření RC MUM Mezilesí 2058 - (2.07)
Rada městské části Praha 20

1. upouští
od uzavření smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu
ČR na projekt Rekonstrukce a rozšíření RC MUM Mezilesí 2058
2. ukládá
sdělit stanovisko RMČ k uzavření smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu
Praha - pól růstu ČR hl. m. Praze
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 08.02.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0032/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/8/0110/19
ze dne 07.02.2019
Výpůjčka vozidla Dacia Dokker Van od firmy Kompakt spol. s.r.o. pro
potřeby Pečovatelské služby MČ Praha 20 - (2.08)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce vozidla pro potřeby Pečovatelské služby MČ Praha 20 s firmou
Kompakt spol. s.r.o., Opletalova 683, 290 01 Poděbrady, IČ: 49551027
2. ukládá
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce vozidla pro potřeby Pečovatelské služby MČ Praha 20 s
firmou Kompakt spol. s.r.o.
2.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 28.02.2019

3. ukládá
předat doporučující dopis a seznam možných sponzorů firmě Kompakt spol. s.r.o., za účelem
získání sponzorů a dodavatelů vozidla pro potřeby Pečovatelské služby MČ Praha 20
3.1

Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová,
Starostka

Termín: 28.02.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0049/2019

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
12. schůze
číslo RMC/12/9/0111/19
ze dne 07.02.2019
Přehled plánovaných významných investic MČ pro období let 2019 2022 - (2.09)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
aktualizovaný přehled plánovaných významných investic MČ Praha 20 pro období let 2019 2022, dle předloženého návrhu
2. ukládá
předložit hl. m. Praze aktualizovaný přehled plánovaných významných investic MČ Praha 20
pro období let 2019 - 2022
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 15.02.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0038/2019

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

