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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

16. schůze

číslo RMC/16/1/0197/19
ze dne 28.03.2019

Schválení parkovacích míst pro systém sdílených kol společnosti
HOMEPORT - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s parkováním sdílených kol společnosti HOMEPORT na stávajích parkovací místech pro cyklisty
v těchto lokalitách, na nichž má MČ umístěny cyklostojany:

- před ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10

- před nádražím Horní Počernice

- v areálu Chvalského zámku

- na Božanovské ulici u fotbalového hřiště Xaverov

- před ZŠ v Chodovické ulici

- parčík U divadla

- v Bártlově ulici u zastávky MHD Čertousy

2. souhlasí

s tím, aby společnost HOMEPORT na své náklady umístila cyklostojany do níže uvedených
lokalit na pozemky ve správě MČ. Pokud budou cyklostojany umístěny do zeleně (Křovinovo
náměstí, Počernický hřbitov, Jeřická v blízkosti křižovatky Jeřická a Dolská), HOMEPORT zajistí,
aby pod parkovacím stáním byl pevný povrch. Konkrétní řešení umístění cyklostojanů si nechá
společnost HOMEPORT schválit od odboru Místního hsopodářství (jakožto spráce zeleně), který
ručí za to, že nedojde k poškození zeleně parkujícími cyklisty. Tato parkovací místa budou
využívána nejen společností HOMEPORT, ale i veřejností.

- Náchodská ulice, před poštou na pozemku parc. č. 1589/3 k. ú. Horní Počernice

-  v blízkosti křižovatky Jeřická a Dolská (poblíž autobusové zastávky Jeřická)  na pozemku
  parc. č. 3268/1

- před ZŠ Ratibořická  na pozemku parc. č. 781/2 k. ú. Horní Počernice

- na Křovinově náměstí na pozemku parc. č. 3927 k. ú. Horní Počernice

- u Počernického hřbitova na pozemku parc. č. 4059 k. ú. 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.

3. pověřuje

vedoucí OŽPD předat usnesení společnosti HOMEPORT.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 02.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0147/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/10/0220/19
ze dne 28.03.2019

Záměr pronájmu obecního pozemku KN parc. č. 4127/36 o výměře 612
m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu pozemku KN parc. č. 4127/36 o výměře 612 m2 , na

dobu určitou, od 14. 4. 2019 do 31. 7. 2019 za cenu 6 Kč/m2/měsíc, tj. 3.672,- Kč/předmět
pronájmu/měsíc, společnosti Skanska a.s., za účelem zřízení deponie betonového recyklátu
v souvislosti s realizací stavby „D11 km 0,0-8,00 – výměna vozovkových vrstev včetně
modernizace souvisejících zařízení dálnice (kanalizace atd.) včetně křižovatkových větví s D0“,
na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu pozemku KN parc. č. 4127/36 o výměře 612 m2 , na dobu určitou,

od 14. 4. 2019 do 31. 7. 2019 za cenu 6 Kč/m2/měsíc, tj. 3.672,- Kč/předmět pronájmu/
měsíc, společnosti Skanska a.s., za účelem zřízení deponie betonového recyklátu v souvislosti
s realizací stavby „D11 km 0,0-8,00 – výměna vozovkových vrstev včetně modernizace
souvisejících zařízení dálnice (kanalizace atd.) včetně křižovatkových větví s D0“, na úřední
desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 01.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0150/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/11/0219/19
ze dne 28.03.2019

Pronájem pozemku KN parc.č. 785/3 o výměře 2505 m2 a KN parc. č.
785/4 o výměře 4627 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha -
(3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem pozemku KN parc. č. 785/3, druh pozemku - orná půda, o výměře 2505 m2 a

  pozemku KN parc. č. 785/4, druh pozemku - orná půda o výměře 4627 m2, vše v  k. ú.
Horní Počernice, obec Praha,  na dobu určitou od  2. 4. 2019 do 7. 4. 2019,  za nájemné
1000 Kč/den pronájmu, tj. 6.000 Kč/doba a předmět pronájmu, panu Norbertovi Lagronovi,
  za účelem hostování Cirkusu Prince.

 - uzavření nájemní smlouvy s panem Norbertem Lagronem

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu

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
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/0172/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/12/0218/19
ze dne 28.03.2019

Pronájem části pozemku KN parc. č. 1204/33 o výměře cca 35 m2 a
části pozemku KN parc. č. 3886 o výměře cca 4 m2 v ulici Chodovická v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části pozemku KN parc. č. 1204/33  o výměře cca 35 m2 a části pozemku KN parc.

č. 3886 o výměře cca 4 m2  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou vždy v době
od 1. 4. do 30. 9. v letech 2019 – 2024, společnosti      TRANS EXIM, spol. s r. o., za účelem
provozování venkovní zahrádky přináležející k pohostinskému zařízení "Pivnice Na Kopečku"

za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 3.315 Kč/předmět pronájmu/měsíc.

- uzavření nájemní smlouvy se spol. TRANS EXIM s.r.o.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu

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/0171/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/13/0217/19
ze dne 28.03.2019

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 55
m2 u koupaliště 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. 4320/1 o výměře cca 55 m2 v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha na dobu určitou, od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019, společnosti
HONEST FOOD s.r.o., za účelem provozování pojízdného stánku s občerstvením, za nájemné ve

výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 4.675,- Kč/předmět pronájmu/měsíc, na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 55 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha na dobu určitou, od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019, společnosti HONEST
FOOD s.r.o., za účelem provozování pojízdného stánku s občerstvením, za nájemné ve výši 85

Kč/m2/měsíc, tj. 4.675,- Kč/předmět pronájmu/měsíc, na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 01.04.2019

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/0169/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/14/0216/19
ze dne 28.03.2019

Pronájem části pozemků KN parc. č. 1987/1 a KN parc. č. 1990 o
celkové výměře cca 50 m2 v areálu Chvalské tvrze v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části pozemku  KN  parc. č. 1987/1  o  výměře cca 30 m2 a části pozemku KN

parc. č. 1990 o výměře cca 20 m2, tj. o celkové výměře cca 50 m2, v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, společnosti Good Morning s.r.o., na dobu určitou od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019,
za účelem provozování venkovní zahrádky u restaurace La Trattoria Turbanti, za nájemné ve

výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 4.250,- Kč/předmět pronájmu/měsíc, tj. 29.750,- Kč za celkovou
dobu pronájmu.

- uzavření nájemní smlouvy se spol. Good Morning s.r.o

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0165/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/15/0199/19
ze dne 28.03.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování projektu v rámci Operačního
programu Praha - pól růstu ČR na projekt "Vznik kulturně komunitního
centra Horní Počernice" - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o financování projektu v rámci Operačního programu Praha
- pól růstu ČR na projekt "Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice" (registrační
číslo projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000206)

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o financování projektu v rámci Operačního programu
Praha - pól růstu ČR na projekt "Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice"

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/0148/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/16/0215/19
ze dne 28.03.2019

Pronájem nebytového prostoru určeného k podnikání v I. NP objektu
Náchodská č. p. 867 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, pro využití
jako ordinace lékaře - (3.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem nebytového prostoru v 1. NP objektu Náchodská č. p. 867 v Praze 9, Horních

Počernicích, ordinace č. I., o výměře 14,8 m2 s příslušenstvím, společnosti lecbabolesti.cz
s.r.o., na dobu určitou, od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, za nájemné ve výši 50.000,- Kč/předmět
pronájmu/rok, za účelem využití jako ordinace lékaře.

- uzavření nájemní smlouvy se spol. lecbabolesti.cz s.r.o.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu

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/0161/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/17/0214/19
ze dne 28.03.2019

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/0170/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/18/0200/19
ze dne 28.03.2019

Rozpočtové opatření č. 6 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 z rozpočtu hlavního města Prahy z
rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP na účel „Elektromobil“ -
(5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č.  6  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 z  rozpočtu
hlavního města Prahy z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP na účel „Elektromobil“
ve výši 308, 5 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  6  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 z  rozpočtu hlavního města Prahy z rezervy na spolufinancování projektů EU/
EHP na účel „Elektromobil“

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/0157/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/19/0201/19
ze dne 28.03.2019

Rozpočtové opatření č. 7 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019
- poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na
podporu registrovaných sociálních služeb - (5.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č.  7  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu  s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl.
m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb ve výši 531,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  7  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu  s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb

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/0158/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/2/0226/19
ze dne 28.03.2019

Seznámení s možností sběru olejů na území MČP 20 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o tom, že v současné době mohou občané Horních Počernic odkládat
použitý olej do sběrné nádoby na sběrném dvoře a do vozů mobilního svozu odpadu,
který se v letošním roce uskuteční v těchto termínech:

2.4.2019

22.6.2019

1.10.2019

2. ukládá

OŽPD vybrat 2 pilotní stanoviště pro umístění nádob na použitý olej o
objemu 240 l tak, aby byly umístěny na pozemku ve správě městské části
a dobře přístupné pro občany. S výběrem lokalit a s rozpočtem, jaké by
byly náklady na pilotní projekt sběru použitého oleje na území MČP 20,
seznámit do 31. 5. 2019 Radu.

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 31.05.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0155/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/20/0202/19
ze dne 28.03.2019

Rozpočtové opatření č. 8 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 -
poskytnutí finančního daru na pořádání akce pod názvem "VETERAN
PÁRTY 2019" - (5.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

 rozpočtové opatření č.  8  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením
ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí finančního daru na pořádání akce
pod názvem "VETERAN PÁRTY 2019" ve výši 40,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  8  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí finančního
daru na pořádání akce pod názvem "VETERAN PÁRTY 2019"

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/0160/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/21/0203/19
ze dne 28.03.2019

Rozpočtové opatření č. 9 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 -
poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu
páce České republiky na výkon pěstounské péče - (5.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č.  9  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního
rozpočtu z Úřadu páce České republiky na výkon pěstounské péče ve výši 576,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  9  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí neinvestiční
účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu páce České republiky na výkon pěstounské péče

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/0162/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/22/0204/19
ze dne 28.03.2019

Rozpočtové opatření č. 10 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 –
zapojení nevyčerpané účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na akci Místní akční plán
II - (5.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č.  10  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – zapojení nevyčerpané účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na akci Místní akční plán
II ve výši 1 878,2 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  10  MČ  Praha 20 na rok 2019
schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – zapojení
nevyčerpané účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na akci Místní akční plán II

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/0163/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/23/0205/19
ze dne 28.03.2019

Rozpočtové opatření č. 11 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 –
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z doplatku podílu z
obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických
herních zařízení - (5.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č.  11  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením
ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – zapojení nevyčerpaných finančních prostředků
z doplatku podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických
herních zařízení ve výši 935,4 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  11  MČ  Praha 20 na rok 2019
schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – zapojení
nevyčerpaných finančních prostředků z doplatku podílu z obdrženého odvodu z výherních
hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení

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/0164/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/24/0206/19
ze dne 28.03.2019

Rozpočtové opatření č. 12 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 přesnějšího zařazení dle
rozpočtové skladby - (5.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 12 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 přesnějšího
zařazení dle rozpočtové skladby

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 12 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 přesnějšího zařazení dle rozpočtové skladby

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/0166/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/25/0207/19
ze dne 28.03.2019

Rozpočtové opatření č. 13 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 ze státního rozpočtu z Úřadu
práce ČR na Aktivní politiku zaměstnanosti - (5.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 13 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 ze státního
rozpočtu z Úřadu práce ČR  na Aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 29,9 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 13 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 ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR  na Aktivní politiku zaměstnanosti

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/0167/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/26/0208/19
ze dne 28.03.2019

Rozpočtové opatření č. 14 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 ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu poskytování sociálních
služeb - (5.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 14 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 ze státního
rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu poskytování sociálních služeb ve
výši 820,2 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 14 MČ Praha 20 na rok 2019
schvalované   souladu  s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce  a sociálních věcí na
podporu poskytování sociálních služeb

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/0175/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/27/0209/19
ze dne 28.03.2019

Schválení odpisových plánů na rok 2019 pro příspěvkové organizace -
(5.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2019:

Odpisový plán na rok 2019 – PO Chvalský zámek

Celková výše odpisů na rok 2019 – 227 245,- Kč

Odpisový plán na rok 2019 – PO FZŠ Chodovická

Celková výše odpisů na rok 2019 – 240 321,- Kč

Odpisový plán na rok 2019 – PO MŠ Chodovická

Celková výše odpisů na rok 2019 – 78 711,26 Kč

Odpisový plán na rok 2019 – PO MŠ U Rybníčku

Celková výše odpisů na rok 2019 – 16 896,- Kč

Odpisový plán na rok 2019 – PO ZŠ Stoliňská

Celková výše odpisů na rok 2019 – 197 552,- Kč

Odpisový plán na rok 2019 – PO KC Horní Počernice

Celková výše odpisů na rok 2019 – 11 852,- Kč

Odpisový plán na rok 2019 – PO ZŠ a MŠ Spojenců

Celková výše odpisů na rok 2019 – 154 648,- Kč

Odpisový plán na rok 2019 – PO ZŠ Ratibořická

Celková výše odpisů na rok 2019 – 209 733,- Kč

Odpisový plán na rok 2019 – PO Místní veřejná knihovna

Celková výše odpisů na rok 2019 – 7.424,- Kč

Příspěvková organizace DDM nemá žádný odepisovaný majetek ve své evidenci a
jejich odpisový plán je ve výši 0,- Kč.



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

2. ukládá

OE písemně informovat příspěvkové organizace o schválení odpisových plánů na rok 2019.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 11.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0153/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/28/0210/19
ze dne 28.03.2019

žádost o prominutí tvrdosti za porušení rozpočtové kázně - (5.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

prominutí tvrdosti za porušení rozpočtové kázně a  s ním spojený odvod ve výši 2000,- Kč

2. ukládá

zaslat usnesení spolku BikeRanch Team z.s.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 11.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0152/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/29/0228/19
ze dne 28.03.2019

Dohoda o poskytnutí cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní
subjekt - (5.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Schvaluje uzavření Dohody o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní
subjekt

2. ukládá

Uzavřít Dohodu o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.03.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Bc. Ivana Vlasáková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0140/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/3/0225/19
ze dne 28.03.2019

Den bez aut v Horních Počernicích 21. 9. 2019 - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o možnosti pořádat akci Den bez aut na území HMP dne 21. 9. 2019

2. nesouhlasí

pořádání akce Den bez aut dne 21.9.2019

3. ukládá

vedoucí OŽP seznámit s usnesením Odbor financování dopravy HMP

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 01.04.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0146/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/30/0211/19
ze dne 28.03.2019

Informace o kontrolách konaných na OŽOSA nadřízeným orgánem
MHMP - (6.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informace o provedených kontrolách na Odboru živnostenském a občanskosprávních agend

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
předkládá: Ing. Brzkovská Monika, Tajemník
bod jednání: BJ/0154/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/31/0212/19
ze dne 28.03.2019

Poskytnutí finančního příspěvku na dopravu zástupců DDM v rámci
tradiční velikonoční cesty do Mions - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

doporučení Komise kultury a zahraniční spolupráce týkající se úhrady nákladů na cestu
zaměstnanců DDM do Mions ve dnech 7. 4. 11. 4. 2019 za účelem propagace českých
velikonočních tradic formou velikonočních dílniček pro děti z Mions

2. schvaluje

úhradu nákladů na cestu zaměstnanců DDM dle přílohy č. 1 - seznam účastníků - do Mions
ve dnech 7. 4. 11. 4. 2019 za účelem propagace českých velikonočních tradic formou
velikonočních dílniček pro děti z Mions na základě předloženého vyúčtování nákladů na cestu

3. ukládá

uhradit náklady DDM na cestu zaměstnanců DDM do Mions ve dnech 7. 4. 11. 4. 2019 dle
předloženého vyúčtování cesty

3.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 30.04.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0178/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/32/0213/19
ze dne 28.03.2019

Informace k řešení bytové situace s nájemcem bytu č. 1, Chodovická
2250/36, Praha 9 – Horní Počernice. - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- informaci k řešení bytové situace s nájemcem bytu č. 1, Chodovická 2250/36, Praha 9 –
Horní Počernice.

2. ukládá

- předložit návrh řešení bytové situace s nájemcem bytu č. 1, Chodovická 2250/36, Praha 9
– Horní Počernice k projednání v RMČ

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 11.04.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0149/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/33/0229/19
ze dne 28.03.2019

Podněty k projednání v RMČ Praha 20 - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podněty č.1 - č.6 k projednání v RMČ Praha 20 zastupiteli za POČERNICE JINAK, předané dne
26.3.2019,  pod č.j. MCP20 005814/2019/OKU/VED.

2. konstatuje, že

došlo k posunutí termínu u bodu:

- č.1 do 30.6.2019 z důvodu nutnosti vyčkat schválení rozpočtu MČ

- č.2 a zároveň změně úkolu na zadání dopravní studie ke zklidnění dopravní situace v ranních
hodinách u ZŠ Chodovická, Ratibořická, Stoliňská a Spojenců Termín: 30.6.2019

- č.4 z důvodu nemoci do 11.4.2019

3. ukládá

k č.5 a č.6 prověřit varianty možnosti řešení  dopravní situace v ulici Kludských a  v oblasti
Chval - ulice Slatiňanská, Šplechnerova. Výsledky předložit na jednání RMČ Praha 20 a členům
ZMČ Praha 20 k informaci.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 30.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
bod jednání: BJ/0183/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/4/0198/19
ze dne 28.03.2019

Informace o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků
poskytnutých MČ HMP z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 (příp. v
předchozích letech) k využití v roce 2019 - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých MČ HMP z rozpočtu
hl.m. Prahy v roce 2018 (příp. v předchozích letech) k využití v roce 2019 a o dotaci z rezervy
hl. m. Prahy pro městské části

2. ukládá

předložit RMČ návrh na zařazení dalších akcí do rozpočtu MČ

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 11.04.2019

3. ukládá

předložit OHSaI návrh na zařazení dalších akcí do rozpočtu MČ

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 03.04.2019

3.2 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 03.04.2019

3.3 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 03.04.2019



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

3.4 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 03.04.2019

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/0156/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/5/0224/19
ze dne 28.03.2019

Rozsah provedení oprav bytu č. 9 v bytovém domě Dobšická
1742, Praha - Horní Počernice s následným záměrem přidělení
pedagogickému pracovníkovi v místní základní škole. - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

-  provedení opravy  bytu  č. 9, Dobšická 1742 na náklady MČ Praha 20 v rozsahu celkové
rekonstrukce původní, dnes již nevyhovující elektroinstalace. Osazení nové rozvodové
skříně, jističů, proudových chráničů, nových vodičů, zásuvek, vypínačů a zajištění revize
dle platné ČSN normy. Elektroinstalace bude rozvedena pod omítkami.

2. ukládá

- zajistit provedení opravy  bytu  č. 9, Dobšická 1742 na náklady MČ Praha 20
v rozsahu celkové rekonstrukce původní, dnes již nevyhovující elektroinstalace. Osazení
nové rozvodové skříně, jističů, proudových chráničů, nových vodičů, zásuvek, vypínačů a
zajištění revize dle platné ČSN normy. Elektroinstalace bude rozvedena pod omítkami.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0173/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/6/0227/19
ze dne 28.03.2019

Rozsah provedení oprav bytu č. 35 v bytovém domě Mezilesí
2060, Praha - Horní Počernice s následným záměrem přidělení
pedagogickému pracovníkovi v místní základní škole. - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- provedení opravy bytu č.35, Mezilesí 2060 na náklady MČ Praha 20 v rozsahu celkové
rekonstrukce původní, dnes již nevyhovující elektroinstalace.  Osazení nové rozvodové
skříně, jističů, proudových chráničů, nových vodičů, zásuvek, vypínačů a zajištění revize
dle platné ČSN normy. Elektroinstalace bude rozvedena pod omítkami.

2. ukládá

-  zajistit provedení opravy bytu č.35, Mezilesí 2060 na náklady MČ Praha 20 v rozsahu
celkové rekonstrukce původní, dnes již nevyhovující elektroinstalace.  Osazení nové
rozvodové skříně, jističů, proudových chráničů, nových vodičů, zásuvek, vypínačů a
zajištění revize dle platné ČSN normy. Elektroinstalace bude rozvedena pod omítkami.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0174/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/7/0223/19
ze dne 28.03.2019

Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu
investic. - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o souhlas
s čerpáním finančních prostředků z fondu investic ve  výši 67.255,43 Kč za účelem pořízení
doskočiště pro skok vysoký.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Chodovická 2250, ve  výši 67.255,43 Kč, za účelem pořízení doskočiště pro skok
vysoký L1-50030060-R, kdy dodavatelem je společnost DIONY Sports International s.r.o., se
sídlem Revoluční 1596, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 28646959.

3. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci čerpání finančních prostředků z fondu investic v celkové
výši 67.255,43 Kč za účelem pořízení doskočiště pro skok vysoký.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 09.04.2019

Usnesení - Schváleno (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/0144/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/8/0222/19
ze dne 28.03.2019

Pojmenování veřejného prostranství - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s pojmenováním veřejného prostranství ulička Svatého Jana

2. ukládá

předat stanovisko Rady příslušnému odboru MHMP

2.1 Zodpovídá: Ing. Alexandra Janáčková, Termín: 05.04.2019
Vedoucí OZOSA

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0151/2019



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

16. schůze

číslo RMC/16/9/0221/19
ze dne 28.03.2019

Rada seniorů - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. zřizuje

komisi Rady MČ Prahy 20 - Rada seniorů, s účinností od 1. 4. 2019

2. stanovuje

počet členů této komise na 7 ve složení: předseda, zástupce předsedy a 5 členů, nerozhodne-
li Rada MČ Praha 20 jinak.

3. jmenuje

předsedu, zástupce předsedy, členy komise a tajemníka komise s účinností od 1.4.2019:

Předseda: Mgr. Alena Štrobová

Zástupce předsedy: Ing. Monika Brzkovská

Členové:

Helena Balcarová

Marie Ullmannová

Jaroslava Doušová

Zdena Jaklová

Kateřina Mrázová

Tajemník komise: Mgr. Olga Švrčulová

4. schvaluje

náplň činnosti Rady seniorů dle přílohy č. 1



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

5. ukládá

informovat členy Rady seniorů o jejich jmenování členy této komise

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0176/2019


