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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

15. schůze

číslo RMC/15/1/0162/19
ze dne 14.03.2019

Návrh na odprodej dřeva z pokácených stromů v MČ P-20 - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

a) Odprodej volně uloženého dřeva tzv. obálkovou metodou ( tedy za nejvyšší vyvolávací cenu
s tím, že nejnižší podaná nabídka musí být dle navrženého ceníku OMH).

palivo listnaté měkké -550,-kč  /m3 -lípa

palivo listnaté tvrdé -1100,-kč /m3 –jasan

krácené kmeny  25-50cm listnaté směs 900,-kč/m3

Ceny jsou včetně DPH.

b) Odprodej uskladněného dřeva tzv. obálkovou metodou (tedy za nejvyšší vyvolávací cenu,
s tím, že nejnižší podaná nabídka musí být dle navrženého ceníku OMH 900,-/m3):

sklad č.1a)12m3

sklad č.1b)12m3

sklad č. 2 a) 3,5m3

          č. 2 b) 6,0m3



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

realizovat odprodej dřeva OMH nevyšší nabídce tzv. obálkovou metodou. Inzerce a informace
o odprodeji dřeva občanům Horních Počernic proběhne na webové stránce úřadu městské části
a v Hornopočernickém zpravodaji.Zájemce si zajistí vlastní odvoz.

2.1 Zodpovídá: Jaroslav Píša, Termín: 28.06.2019
Vedoucí OMH

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0105/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/10/0171/19
ze dne 14.03.2019

Souhlas zřizovatele s realizací projektů příspěvkových organizací z
OP VVV "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -
šablony pro MŠ a ZŠ II" - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podmínky podání žádostí o dotace z OP VVV "Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ II", kdy jednou z podmínek je souhlas zřizovatele se
zapojením příspěvkové organizace do předkládaného projektu

2. schvaluje

zapojení příspěvkových organizací Městské části Praha 20 formou realizací projektů v OP VVV
"Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ II"

3. pověřuje

k průběžnému podepisování čestných prohlášení za zřizovatele v rámci projektů jednotlivých
příspěvkových organizací městské části v rámci žádostí z OP VVV "Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ II"

3.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 31.12.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0127/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/11/0172/19
ze dne 14.03.2019

souhlas s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 2 ulice Mezilesí 2056
na dobu neurčitou - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. 2 typ 3+kk, standardní s
příslušenstvím, o celkové ploše 55,80 m2 ve 2. NP budovy v ulici Mezilesí č.p. 2056 mezi
městkou částí a paní XXXXXXX XXXXXXXXX za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 90,-Kč/
m2 a předepsané zálohy na plnění a služby spojené s užíváním bytu, a to na dobu neurčitou
počínaje dnem 1.4.2019.

1.1 Zodpovídá: Oddělení právní Termín: 29.03.2019

2. ukládá

OHSI ve spolupráci s právním oddělením předložit nájemní smlouvu k podpisům smluvním
stranám

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0109/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/12/0173/19
ze dne 14.03.2019

Návrh na vyřazení majetku MČ a příspěvkových organizací zřizovaných
MČ Praha 20, návrh odpisového plánu MČ Praha 20 na rok 2019, návrh
na ukončení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018,návrh na
prodej elektro skútru - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- vyřazení majetku MČ Praha 20 (dle zápisu HIK  ze dne 7.3.2019) ve výši 752.691,45 Kč

- vyřazení majetku FZŠ Chodovická 2250 (dle zápisu HIK  ze dne 7.3.2019) ve výši 279.782,75
Kč

- vyřazení majetku MŠ Chodovická 1900  (dle zápisu HIK  ze dne 7.3.2019) ve výši 69.090,00
Kč

- vyřazení majetku ZŠ Ratibořická 1700  (dle zápisu HIK  ze dne 7.3.2019) ve výši 467.200,00
Kč

- vyřazení majetku KC Votuzská 379/11  (dle zápisu HIK  ze dne 7.3.2019) ve výši 108.716,20
Kč

- vyřazení majetku MVK Náchodská 754  (dle zápisu HIK  ze dne 7.3.2019) ve výši 20.904,00
Kč

- výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 a inventarizační zprávu MČ Praha
20 za rok 2018; porovnáním výsledků fyzické inventury s účetním stavem nebyly zjištěny
inventarizační rozdíly, při dokladové inventarizaci účtů nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly. Všechny příspěvkové organizace provedly a předaly výsledky inventur na MČ Praha
20, při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly

- odpisový plán MČ Praha 20 na rok 2019

- prodej elektro skútru formou inzerátu v HPZ a na WEB

2. ukládá

- informovat odbory o schválení vyřazení majetku MČ Praha 20 a a předání protokolů o likvidaci
majetku na EO

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.03.2019



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

- informovat příspěvkové organizace o schválení vyřazení majetku

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 25.03.2019

4. ukládá

-  vyřadit majetek z evidence

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0115/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/13/0174/19
ze dne 14.03.2019

Záměr pronájmu Mezilesí 2060 byt č.35 - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem přidělením bytu č. 35 - 2+k.k (48,52 m2 vč.sklepních protor), v ulici Mezilesí
2060, Praha - Horní Počernice na dobu určitou,  jeden rok,  s možností dalšího prodloužení
pedagogickému pracovníkovi místní základní školy.  Pronájem bytu bude výslovně vázán na trvání
pracovního poměru – učitel v základní škole.

2. ukládá

OHSaI ve spolupráci s OSVŠ připravit materiál na jednání RMČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/0123/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/14/0175/19
ze dne 14.03.2019

Záměr pronájmu Dobšická 1742 byt č.9 - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem přidělením bytu č. 9 - 2+1 (57,35 m2 vč.sklepních protor), v ulici Dobšická
1742, Praha - Horní Počernice na dobu určitou,  jeden rok,  s možností dalšího prodloužení
pedagogickému pracovníkovi místní základní školy.  Pronájem bytu bude výslovně vázán na trvání
pracovního poměru – učitel v základní škole.

2. ukládá

OHSaI ve spolupráci s OSVŠ připravit materiál na jednání RMČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/0124/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/15/0176/19
ze dne 14.03.2019

Vyjádření k investičnímu záměru stavby „Flexi park Černý Most“ -
(2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s předloženou studií investičního záměru „Flexi park Černý Most – maloobchodní zóna na p.č.
4485/24, 4485/25, 4485/40, 4485/41, 4485/80, 4485/124, 4485/139, 4485/141, 4485/145,
4485/146, 4485/147, 4485/149 ul. Chlumecká, k.ú. Horní Počernice“ vypracovanou BBD s.r.o.,
z října 2018

2. podmiňuje

projednání záměru v územním řízení uzavřením smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 20 a
investorem záměru.

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Flexi park)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0126/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/16/0177/19
ze dne 14.03.2019

Stanovisko k umístění stavby "Stavba č. 3295 TV Horní Počernice,
etapa 0034 V Slavětíně" - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se  stavbou "Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně", v rozsahu umístění
objektu SO 01 - splaškové kanalizace dle  projektové dokumentace k územnímu řízení,
zpracované společností PROJEKT IV, Praha 9 z června 2018

2. požaduje

uvést navrhované komunikace, objekt SO 03,  do souladu s územním plánem ve smyslu
navazujícího rozvojového (zastavitelného) území, které bude nutno dopravně obsloužit. Návrh
komunikací rovněž nebere v úvahu pořizovanou změnu územního plánu, která by v severním
místě řešeného území měla řešit trasu nové kapacitnější komunikace obsluhující území jižně
od cyklostezky v ul. K Berance.

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (PROJEKT IV)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0133/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/17/0178/19
ze dne 14.03.2019

Žádost spolku MUMRAJ, z.s., o souhlas s pořádáním akce ke Dni dětí
"POHÁDKOVÝ LES" a o poskytnutí technické podpory na akci - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku MUMRAJ, z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, o souhlas s pořádáním
akce ke Dni dětí "POHÁDKOVÝ LES" a o poskytnutí technické podpory - posekání trávy v okolí
rybníka Koupaliště před akcí, vyvedení elektřiny, zajištění mobilního WC, výpůjčku a dopravu
3 stánků, 5 stolů a 8 lavic na akci "POHÁDKOVÝ LES", která se koná dne 9.6. 2019 na louce
a v lese u koupaliště ve Svépravicích

2. schvaluje

pořádání 19. ročníku akce "POHÁDKOVÝ LES" na téma "Cesta časem" ke Dni dětí dne 9. 6.
2019 na louce a v lese u rybníka Koupaliště ve Svépravicích

3. schvaluje

technickou podporu 19. ročníku akce "POHÁDKOVÝ LES", organizovanou spolkem MUMRAJ,
z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, v době od 12:00 do 17:30 hod, v rozsahu:

• posekání trávy v okolí rybníka Koupaliště před akcí
• zapůjčení a doprava 3 stánků, 5 stolů a 8 lavic
• vyvedení elektřiny
• zajištění mobilního WC

4. ukládá

informovat žadatele, MUMRAJ, z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s pořádáním akce "POHÁDKOVÝ LES" ke Dni dětí a technickou
podporou ze strany městské části dne 9. 6. 2019

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 19.04.2019



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

zajistit technickou podporu akce "POHÁDKOVÝ LES" ke Dni dětí dne 9. 6. 2019 v době od
12.00 hod do 17.30 hod

5.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 09.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0129/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/18/0179/19
ze dne 14.03.2019

Stanovisko RMČ k záměru hl. m. Prahy ve věci úplatného převodu části
pozemku KN parc. č. 3969/48, KN parc. č. 3969/1, KN parc. č. 3969/2
a KN parc. č. 4535/1 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem úplatného převodu části pozemku KN parc. č. 3969/48, KN parc. č. 3969/1,
KN parc. č. 3969/2 a KN parc. č. 4535/1, dle návrhu GP č. 5452-667/2018, vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, zapsané  na LV č. 2963, z vlastnictví hl. města Prahy, do vlastnictví
společnosti SUDOP Praha a.s.,  z důvodu dotčení pozemků stavbou „Optimalizace traťového
úseku Mstětice (mimo ) - Praha-Vysočany ( včetně ).

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ HMP, oddělení využití a správy pozemků.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0110/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/19/0180/19
ze dne 14.03.2019

Stanovisko RMČ k záměru hl. m. Prahy ve věci úplatného převodu části
pozemku KN parc. č. 4485/60 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha -
(3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem úplatného převodu části pozemku KN parc. č. 4485/60 v  k. ú. Horní Počernice,
obec Praha ve vlastnictví hl. města Prahy, zapsaném na LV 2963,   za účelem vybudování
automyčky.

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ HMP, oddělení využití a správy pozemků.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0116/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/2/0163/19
ze dne 14.03.2019

Poptávka na opravy vozovek tryskovou metodou. - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Uzavření smlouvy o dílo na opravy místních komunikací tryskovou metodou na rok 2019 se
společností Opravy komunikací Zoubek s.r.o.

2. ukládá

Ukládá zajistit podpis smlouvy o dílo na opravy místních komunikací tryskovou metodou na
rok 2019. Zodpovídá OMH termín 5. 4. 2019.

2.1 Zodpovídá: Jaroslav Píša, Termín: 05.04.2019
Vedoucí OMH

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0121/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/20/0181/19
ze dne 14.03.2019

Stanovisko RMČ k záměru hl. m. Prahy ve věci směny pozemků
– Stavba č. 8548 „ Kanalizační sběrač H, etapa 0004 – Stoka H4
Svépravická“ - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem hlavního města Prahy, směny pozemků KN parc. č. 4458/109 a KN parc. č.
4458/110 ve vlastnictví hl. m. Prahy, LV č. 2963 za pozemky KN parc. č. 4449/5, KN parc. č.
4449/49, KN parc. č. 4449/50, KN parc. č. 4450/3 a KN parc. č. 4516/3 ve výlučném vlastnictví
XXXX XXXX XXXXXXXX, LV č. 5587, vše  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z důvodu Stavby
č. 8548 „ Kanalizační sběrač H, etapa 0004 – Stoka H4 Svépravická“

- za podmínky

- že pozemky KN parc. č. 4449/5, KN parc. č. 4449/49, KN parc. č. 4449/50, KN parc. č.
4450/3 a KN parc. č. 4516/3 vše v k. ú. Horní Počernice, získané směnou z vlastnictví XXXX
XXXX XXXXXXXX, budou následně hlavním městem Prahou svěřeny do správy MČ Praha 20.

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ HMP, oddělení využití a správy pozemků.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0117/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/21/0182/19
ze dne 14.03.2019

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1981/4 (část plochy 4,
plocha 5, 6 a část plochy 7), části pozemku KN parc. č. 1984 (část
plochy 3, část plochy 4, část plochy 7 a plocha 8), část pozemku KN
parc. č. 1987/1 (plocha 1, plocha 2), část pozemku KN parc. č. 1990
(část plochy 3) o celkové výměře cca 903 m2 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha. - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku KN parc. č. 1981/4 (část plochy 4, plocha
5, 6 a část plochy 7), části pozemku KN parc. č. 1984 (část plochy 3, část plochy 4, část
plochy 7 a plocha 8), část pozemku KN parc. č. 1987/1 (plocha 1, plocha 2), část pozemku

KN parc. č. 1990 (část plochy 3) o celkové výměře cca 903 m2 vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha za účelem výběru nájemce pro provozování parkoviště v areálu Na Chvalské Tvrzi,
formou veřejné soutěže dle předloženého návrhu, na dobu určitou 2 roky počínaje 15.4. 2019,
na úřední desce MČ Praha 20.

2. jmenuje

- komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběr nájemce parkoviště v areálu Na
Chvalské tvrzi ve složení:

• Mgr. Alena Štrobová, starostka MČ Praha 20
• Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20
• Jana Hájková, BBA, radní MČ Praha 20
• Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI
• JUDr. Barbora Lukšová Frantová, právní oddělení MČ Praha 20

          

3. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1981/4 (část plochy 4, plocha 5, 6 a
část plochy 7), části pozemku KN parc. č. 1984 (část plochy 3, část plochy 4, část plochy 7
a plocha 8), část pozemku KN parc. č. 1987/1 (plocha 1, plocha 2), část pozemku KN parc.

č. 1990 (část plochy 3) o celkové výměře cca 903 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
za účelem výběru nájemce pro provozování parkoviště v areálu Na Chvalské Tvrzi, formou
veřejné soutěže dle předloženého návrhu, na úřední desce 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.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 18.03.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0118/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/22/0160/19
ze dne 14.03.2019

Uzavření dodatku ke Smlouvě o spolupráci se spol. Konhefr Počernice
s.r.o. - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci se spol. Konhefr Počernice s.r.o. z 11. 1. 2017

2. ukládá

předložit dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci se spol. Konhefr Počernice s.r.o. z 11. 1. 2017
k podpisu smluvním stranám

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0113/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/23/0183/19
ze dne 14.03.2019

Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku KN parc. č.
2144/6 a k pozemku parc. č. 2144/37 vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku KN parc. č. 2144/6 o výměře

136 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha a k pozemku  parc.

č. 2144/37 o výměře 20 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha,
vzniklého oddělením od pozemku KN parc. č. 2144/2 na základě GP č. 4916-37/2015, vše v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z důvodu předání pozemků do správy PVS, a.s., za účelem
zajištění sjednocení majetkoprávního vztahu a správy k nemovitostem jednoho funkčního
celku.

2. ukládá

- předložit záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku KN parc. č. 2144/6 o

výměře 136 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha a k pozemku

  parc. č. 2144/37 o výměře 20 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná



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

plocha, vzniklého oddělením od pozemku KN parc. č. 2144/2 na základě GP č. 4916-37/2015,
vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, k projednání v ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 13.05.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0119/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/24/0184/19
ze dne 14.03.2019

Záměr bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id 1/5 k
pozemku KN parc. č. 852/12 o výměře 3 m2 v k. ú. Vavřinec na Moravě
do správy MČ Praha 20 - (3.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- s bezúplatným nabytím  spoluvlastnického podílu o velikosti id 1/5 k pozemku KN parc. č.

852/12, o výměře 3 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - silnice v k. ú. Vavřinec
na Moravě, do správy MČ Praha 20.

2. ukládá

- předložit záměr bezúplatného nabytí  spoluvlastnického podílu o velikosti id 1/5 k pozemku

KN parc. č. 852/12, o výměře 3 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - silnice v
k. ú. Vavřinec na Moravě, do správy MČ Praha 20, k projednání v Zastupitelstvu MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 13.05.2019
Starostka

3. ukládá

- informovat o stanovisku RMČ Obvodní soud pro Prahu 4

3.1 Zodpovídá: Oddělení právní Termín: 29.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0125/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/25/0185/19
ze dne 14.03.2019

Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku KN parc. č.
4454/17, KN parc. č. 4453/1, KN parc. č. 4453/2, KN parc. č. 4564, KN
parc. č. 4560/1, KN parc. č. 4563/1, KN parc. č. 4562/1, KN parc. č.
4345/2 a KN parc. č. 4345/14, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
- (3.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 4454/17 o

výměře 32 914 m2, druh pozemku – orná půda, KN parc. č. 4453/1 o výměře 2592 m2, druh

pozemku – trvalý travní porost, KN parc. č. 4453/2 o výměře 9593 m2, druh pozemku - trvalý

travní porost, KN parc. č. 4564 o výměře 304 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob

využití – ostatní komunikace, KN parc. č. 4560/1 o výměře 693 m2, druh pozemku – trvalý

travní porost, KN parc. č. 4563/1 o výměře 321 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob

využití – ostatní komunikace, KN parc. č. 4562/1 o výměře 134 m2, druh pozemku - trvalý

travní porost, KN parc. č. 4345/2 o výměře 866 m2, druh pozemku - trvalý travní porost a KN

parc. č. 4345/14 o výměře 593 m2, druh pozemku – orná půda, vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, z důvodu výstavby  lesoparku V Ladech.

2. ukládá

- předložit záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 4454/17 o

výměře 32 914 m2, druh pozemku – orná půda, KN parc. č. 4453/1 o výměře 2592 m2, druh

pozemku – trvalý travní porost, KN parc. č. 4453/2 o výměře 9593 m2, druh pozemku - trvalý

travní porost, KN parc. č. 4564 o výměře 304 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob

využití – ostatní komunikace, KN parc. č. 4560/1 o výměře 693 m2, druh pozemku – trvalý

travní porost, KN parc. č. 4563/1 o výměře 321 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob

využití – ostatní komunikace, KN parc. č. 4562/1 o výměře 134 m2, druh pozemku - trvalý

travní porost, KN parc. č. 4345/2 o výměře 866 m2, druh pozemku - trvalý travní porost a KN



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

parc. č. 4345/14 o výměře 593 m2, druh pozemku – orná půda, vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, z důvodu výstavby  lesoparku V Ladech, k projednání v ZMČ

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 13.05.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0120/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/26/0186/19
ze dne 14.03.2019

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

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
předkládá: Ing. Brzkovská, zástupce tajemníka
bod jednání: BJ/0137/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/27/0187/19
ze dne 14.03.2019

Rozpočtové opatření č. 1 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 -
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provozování sběrného dvora
- (5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 1 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu  s usnesením ZMČ č.
ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provozování
sběrného dvora ve výši 5 700 tis. Kč.

2. ukládá

Předložit pro informaci na ZMČ  rozpočtové opatření č. 1 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na provozování sběrného dvora ve výši 5 700 tis. Kč.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 13.05.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/0131/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/28/0188/19
ze dne 14.03.2019

Rozpočtové opatření č. 2 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 -
přesun finančních prostředků z důvodu živelné události - (5.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření  č.  2  MČ  Praha  20  na  rok  2019  schvalované v souladu s usnesením
ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19  ze  dne  4. 3. 2019  -  přesun  finančních prostředků z  důvodu
 živelné události ve výši 3 200,00 Kč.

2. ukládá

Předložit  pro  informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 2 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19  ze  dne  4. 3. 2019  - přesun  finančních
 prostředků  z  důvodu živelné události ve výši 3 200,00 Kč.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 13.05.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/0132/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/29/0189/19
ze dne 14.03.2019

Rozpočtové opatření č. 3 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 -
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města
Prahy na realizaci projektu „Systémová podpora výuky českého jazyka
jako cizího jazyka“ - (5.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č.  3  MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
hlavního města Prahy na realizaci projektu „Systémová podpora výuky českého jazyka jako
cizího jazyka“ v celkové  výši 29,2 tis. Kč.

2. ukládá

Předložit pro informaci ZMČ rozpočtové opatření č.  3  MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektu „Systémová podpora
výuky českého jazyka jako cizího jazyka“ ve výši 29,2 tis. Kč.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 13.05.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/0134/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/3/0164/19
ze dne 14.03.2019

Opravy místních komunikací a chodníků- asfalty - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření rámcové smlouvy o dílo na opravy místních komunikací na rok 2019 se společností
ASKO s.r.o.

2. ukládá

zajistit podpis rámcové smlouvy o dílo na opravy místních komunikací na rok 2019.

2.1 Zodpovídá: Jaroslav Píša, Termín: 05.04.2019
Vedoucí OMH

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0122/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/30/0190/19
ze dne 14.03.2019

Rozpočtové opatření č. 4 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 -
poskytnutí účelové investiční dotace v rámci Operačního programu
Praha - pól růstu pro ZŠ Ratibořická - (5.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č.  4  MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu  s usnesením
ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové investiční dotace v rámci
Operačního programu  Praha - pól růstu  pro ZŠ Ratibořická 1700 na rozvoj polytechnických
činností – vestavba školní dílny včetně pořízení vybavení dílny ve celkové výši 409,7 tis. Kč.

2. ukládá

Předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  4  MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu  s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové
investiční dotace v rámci Operačního programu  Praha - pól růstu  pro ZŠ Ratibořická 1700
na rozvoj polytechnických činností – vestavba školní dílny včetně pořízení vybavení dílny ve
celkové výši 409,7 tis. Kč.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 13.05.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/0135/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/31/0191/19
ze dne 14.03.2019

Rozpočtové opatření č. 5 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 -
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z kapitoly 06 rozpočtu hlavního
města Prahy na účel „Místní lidové knihovny“ - (5.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č.  5  MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu  s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace z kapitoly 06
rozpočtu hlavního města Prahy na účel „Místní lidové knihovny“ ve výši 61,6 tis. Kč.

2. ukládá

Předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  5  MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu  s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z kapitoly 06 rozpočtu hlavního města Prahy na účel „Místní lidové
knihovny“ ve výši 61,6 tis. Kč.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 13.05.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/0136/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/32/0192/19
ze dne 14.03.2019

Žádost Klubu historických vozidel Horní Počernice o.s., o poskytnutí
finančního daru na pořádání akce VETERAN PÁRTY 2019 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru Klubu historických vozidel Horní Počernice o.s., na
pořádání akce VETERAN PÁRTY 2019 ve výši 40.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,- Kč na akci VETERAN PÁRTY 2019, která se
uskuteční dne 27. 4. 2019 v areálu Chvalské tvrze a zveřejnění celostránkového inzerátu v
dubnovém čísle HPZ.

3. ukládá

informovat žadatele, Klub historických vozidel Horní Počernice o.s., o usnesení Rady městské
části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 25.03.2019

4. ukládá

uzavřít s Klubem historických vozidel Horní Počernice o.s., Vlásenická 993, 193 00 Praha 9,
Horní Počernice, IČO: 22607404, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 25.03.2019



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

5. ukládá

vyplatit finanční dar ve výši 40.000,- Kč Klubu historických vozidel Horní Počernice o.s.,
Vlásenická 993, 193 00 Praha 9, Horní Počernice, IČO: 22607404, po uzavření smlouvy o
poskytnutí finančního daru

5.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 05.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0138/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/33/0193/19
ze dne 14.03.2019

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 25
m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části obecního pozemku KN  parc. č. 1987/1 o  výměře

cca 25 m2 v  k. ú. Horní Počernice, obec Praha  společnosti Jahidul spol. s r. o.,  za nájemné ve

výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 2.125 Kč/měsíc/předmět pronájmu,  na dobu určitou od 15. 4. 2019
do 25. 9. 2019,  za účelem provozování venkovního posezení k restauraci CURRY & TIKKA,
 na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části obecního pozemku KN  parc. č. 1987/1 o  výměře cca 25

m2  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti Jahidul spol. s r. o.,  za nájemné ve výši

85 Kč/m2/měsíc, tj. 2.125 Kč/měsíc/předmět pronájmu,  na dobu určitou od 15. 4. 2019 do
25. 9. 2019,  za účelem provozování venkovního posezení k restauraci CURRY & TIKKA,  na
úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 18.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0139/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/35/0194/19
ze dne 14.03.2019

Žádost SC Xaverov Horní Počernice z.s., o poskytnutí finančního daru
na pořízení věcných darů pro účastníky akce ZIMNÍ LIGA ŽÁKŮ na
Xaverově - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost SC Xaverov Horní Počernice z.s., o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na
pořízení věcných darů pro účastníky akce ZIMNÍ LIGA ŽÁKŮ na Xaverově

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na pořízení věcných darů pro účastníky akce
ZIMNÍ LIGA ŽÁKŮ na Xaverově spolku SC Xaverov Horní Počernice z.s., Božanovská 2096,
193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 26604850

3. ukládá

informovat žadatele, SC Xaverov z.s., o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci
poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 20.03.2019

4. ukládá

uzavřít s SC Xaverov z.s., Božanovská 2098, 193 00 Praha 9, Horní Počernice, IČO: 26604850,
smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč



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

vyplatit finanční dar ve výši 10.000,- Kč SC Xaverov z.s., Božanovská 2098, 193 00 Praha 9,
Horní Počernice, IČO: 26604850, po uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru

5.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0142/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/36/0195/19
ze dne 14.03.2019

Úprava Pravidel pro využívání služby "SENIOR auto MČ Praha 20" -
(7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

úpravu Pravidel pro využívání služby "SENIOR AUTO MČ Praha 20" pro seniory a občany se
sníženou soběstačností žijící na území MČ Praha 20, s účinností od 15. 3. 2019

2. ukládá

zveřejnit Pravidla pro využívání služby "SENIOR AUTO MČ Praha 20"  pro seniory a občany se
sníženou soběstačností žijící na území MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0141/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/37/0161/19
ze dne 14.03.2019

Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029 - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

koncepci Rozvoj linek PID v Praze 2019 – 2029

2. nesouhlasí

s ukončením linky 204 v zastávce Nádraží Horní Počernice, jak bylo prezentováno na
jednání zástupců ROPIDu, Prahy 20, Prahy 14 a Dolních Počernic v lednu 2019.

3. souhlasí

s předloženým návrhem vedení linky 204 přes zastávku Slatiňanská k OC Černý most, jak jej
zástupcům MČ představili zástupci společnosti ROPID dne 13. 3. 2019

4. souhlasí

s protažením linky 224 do zastávky Ve Žlíbku s tím, že definitivní vedení linky 224 ze
zastávky Ratibořická do zastávky Ve Žlíbku bude upřesněno po zkušební jízdě

5. nesouhlasí

s přejmenováním zastávky Ratibořická na Horní Počernice



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

radnímu pro ŽP a dopravu Zbyňku Muchovi zaslat toto stanovisko rady ing. Chmelovi, zástupci
ROPIDu

6.1 Zodpovídá: Zbyněk Mucha, Termín: 14.03.2019
Člen rady

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0143/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/38/0196/19
ze dne 14.03.2019

Náplň Komise majetku RMČ Praha 20 - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

náplň činnosti Komise majetku RMČ Praha 20 dle předloženého návrhu

2. ukládá

příslušným vedoucím odborů předkládat k projednání v Komisi majetku materiály v souladu
se schválenou náplní činnosti Komise majetku RMČ Praha 20, pokud to bude s ohledem na
termín řešení dané záležitosti možné.

Termín. průběžně

2.1 Zodpovídá: Ing. Brzkovská, Termín: 30.09.2022
zástupce tajemníka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0145/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/4/0165/19
ze dne 14.03.2019

Umístění květináčů na křižovatce Jívanská x Ratibořická - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Umístění květináčů na křižovatce Jívanská x Ratibořická

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0130/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/5/0166/19
ze dne 14.03.2019

Vyhlášení Zásad pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu
Městské části Praha 20 pro rok 2019. - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Zásady pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu Městské části Praha 20 pro rok 2019
vč. předložených příloh, kterými jsou formuláře pro rok 2019, s účinností od 1.3.2019.

2. ukládá

zveřejnit Zásady pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu Městské části Praha 20 pro
rok 2019 na webových stránkách MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0093/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/6/0167/19
ze dne 14.03.2019

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Základní školy a
Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408. - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408,
o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2019/2020, a to na
celkovou kapacitu 112 dětí.

2. schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy Základní školy a Mateřské školy, Praha
9 - Horní Počernice, Spojenců 1408, pro školní rok 2019/2020, a to na celkový počet 112
dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a
budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, a to následovně:

• 1.  třída 28 dětí  smíšená třída
• 2.  třída 28 dětí  smíšená třída
• 3.  třída 28 dětí  smíšená třída
• 4.  třída 28 dětí  smíšená třída

       Celkem     112 dětí



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 ředitelku Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců
1408, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské
školy na školní rok 2019/2020.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 25.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0106/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/7/0168/19
ze dne 14.03.2019

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy,
Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900 - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o povolení
výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2019/2020, a to na celkovou
kapacitu 380 dětí.

2. schvaluje

výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900,
pro školní rok 2019/2020, a to na celkový počet 380 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu
dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví, a to následovně:

  1.   třída 28 dětí    heterogenní třída
  2.   třída 28 dětí    heterogenní třída
  3.   třída 28 dětí    homogenní třída    - předškolní třída
  4.   třída 28 dětí    heterogenní třída
  5.   třída 28 dětí    heterogenní třída
  6.   třída 28 dětí    heterogenní třída
  7.   třída 16 dětí    homogenní třída    - jeslového typu
  8.   třída 28 dětí    homogenní třída    - předškolní třída
  9.   třída 28 dětí    homogenní třída    - předškolní třída - integrace
 10.  třída 28 dětí    heterogenní třída
 11.  třída 28 dětí    heterogenní třída   - křesťanská třída
 12.  třída 28 dětí    heterogenní třída
 13.  třída 28 dětí    homogenní třída    - předškolní třída
 14.  třída 28 dětí    heterogenní třída
Celkem  380 dětí



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 ředitelku Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní
rok 2019/2020.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 25.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0107/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/8/0169/19
ze dne 14.03.2019

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy „U
Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115. - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115,
o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2019/2020, a to na
celkovou kapacitu 130 dětí.

2. schvaluje

výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice,
Křovinovo nám. 115, pro školní rok 2019/2020, a to na celkový počet 130 dětí za předpokladu,
že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, a to následovně:

• 1.  třída 28 dětí 
• 2.  třída 28 dětí 
• 3.  třída 23 dětí
• 4.  třída 26 dětí 
• 5.  třída 25 dětí

     Celkem     130 dětí 



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 ředitelku Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám.
115, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské
školy na školní rok 2019/2020.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 25.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0108/2019



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

15. schůze

číslo RMC/15/9/0170/19
ze dne 14.03.2019

Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská
823, o souhlas s posílením fondu investic převodem z rezervního fondu
a s následným čerpáním finančních prostředků z fondu investic. -
(2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o souhlas s posílením
fondu investic převodem z rezervního fondu a s následným čerpáním finančních prostředků z
fondu investic za účelem pořízení myčky pro školní jídelnu.

2. schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 12.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic
v Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, a následné čerpání částky ve výši
177.860,92 Kč vč. DPH z fondu investic za účelem pořízení myčky nádobí TTA 112 REC ABT
pro školní jídelnu od společnosti ŠANCE Týn nad Vltavou spol. s r.o., se sídlem Břehy 449, 375
01 Týn nad Vltavou, IČ: 48204650.



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 ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci posílení fondu investic převodem z rezervního fondu a s následným
čerpáním finančních prostředků z fondu investic za účelem pořízení myčky pro školní jídelnu.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 25.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0128/2019


