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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

17. schůze

číslo RMC/17/1/0230/19
ze dne 11.04.2019

Žádost o spolupořadatelství XIV. ročníku festivalu studentských
orchestrů "Hudební odpoledne 2019" a poskytnutí finančního daru na
akci - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní umělecké školy, Praha 9, Ratibořická 30, o spoluúčast městské části
na akci "Hudební odpoledne 2019", a to:

• udělení záštity paní starostky Mgr. Aleny Štrobové
• finanční dar ve výši 32 000,- Kč
• použití znaku MČ Praha 20 na všech propagačních materiálech akce
• zapůjčení zařízení - 30 židlí do Divadla HP pro orchestry

2. schvaluje

• konání XIV. ročníku festivalu studentských orchestrů "Hudební odpoledne 2019",
• udělení záštity paní starostky Mgr. Aleny Štrobové
• použití znaku MČ Praha 20 na všech propagačních materiálech XIV. ročníku festivalu

studentských orchestrů "Hudební odpoledne 2019",
• poskytnutí finančního daru ve výši 32.000,- Kč na úhradu nákladů na pronájem

divadla, videozáznam DVD a propagaci
• zapůjčení 30 žídlí do Divadla HP pro orchestry

3. ukládá

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru se Základní uměleckou školou, Praha 9,
Ratibořická 1899/30, ve výši 32.000,- Kč

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2019



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

4. ukládá

informovat ředitele Základní umělecké školy o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci konání XIV.
ročníku festivalu studentských orchestrů "Hudební odpoledne 2019", použití znaku městské
části a záštitě paní starostky Mgr. Aleny Štrobové nad akcí

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (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

Radka Tadičová, DiS., Referent
bod jednání: BJ/0177/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/10/0239/19
ze dne 11.04.2019

Stanovisko MŽP ke koncepci Plán udržitelné mobility Prahy a okolí -
(2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

stanovisko MŽP ČR ke koncepci "Plán udržitelné mobility Prahy a okolí"

2. nesouhlasí

nesouhlasí se stanoviskem Ministerstva životního prostředí ČR z důvodu nedostatečného
vypořádání připomínek

3. ukládá

vedoucí OŽPD předat usnesení MŽP ČR

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 15.04.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/0179/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/11/0240/19
ze dne 11.04.2019

Návrh na schválení žádosti o poskytnutí palivového dřeva MO ČRS H.
Počernice - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

bezúplatné poskytnutí dřeva včetně dopravy k vytápění rybářské klubovny Českého
rybářského svazu v Horních Počernicích, ul. Na Svěcence č. 2169/4 na akce pořadané
organizací. (schůzky dětského kroužku, dětské závody, setkání seniorů, školení nových členů,
akce spojené s výlovy chovných rybníků.)

2. ukládá

OMH zajistit dovoz 8 m3 dřeva MO ČRS Horní Počernice.

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 31.05.2019

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/0180/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/12/0241/19
ze dne 11.04.2019

Návrh záměru prodeje 2 kusů traktorů - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se záměrem prodeje 2 kusů traktorů

2. ukládá

OMH - nechat zpracovat znalecký posudek na oba traktory.

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 30.04.2019

3. ukládá

OMH zveřejnit nabídku k prodeji obou traktorů jednotlivě obálkovou metodou za nejvyšší cenu.

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 31.05.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0182/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/13/0242/19
ze dne 11.04.2019

Návrh na schválení kácení nebezpečného stromu - Lípa srdčitá (Tilia
cordata) - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh na kácení nebezpečného stromu Lípy srdčité

2. ukládá

OMH podat žádost OŽP o kácení stromu.

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 25.04.2019

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/0207/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/14/0243/19
ze dne 11.04.2019

Řešení bytové situace s nájemcem bytu č. 1, Chodovická 2250/36,
Praha – Horní Počernice - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.S/121/14/0019  s nájemcem bytu č. 1, Chodovická
2250/36, Praha - Horní Počernice

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s XXXX XXXX XXXXXXX na byt č. 4, Mezilesí 2057, Praha - Horní
Počernice na dobu určitou 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

3. ukládá

uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č.S/121/14/0019  s nájemcem bytu č. 1, Chodovická
2250/36, Praha - Horní Počernice

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

4. ukládá

uzavřít  nájemní smlouvu s XXXX XXXX XXXXXXX na byt č. 4, Mezilesí 2057, Praha - Horní
Počernice na dobu určitou 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/0187/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/15/0244/19
ze dne 11.04.2019

Převod nájemní smlouvy bytu č. 18 v bytovém domě v ulici Mezilesí
2059, Praha 9 - Horní Počernice - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

-  uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. S/121/17/0138 na pronájem bytu č. 18 standard
s příslušenstvím, typ 2+k.k., v bytovém domě Mezilesí 2059.

2. ukládá

- uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. S/121/17/0138 na pronájem bytu č. 18 standard
s příslušenstvím, typ 2+k.k., v bytovém domě Mezilesí 2059.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/0190/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/16/0245/19
ze dne 11.04.2019

Návrh podnětu na pořízení změny územního plánu v k.ú. Horní
Počernice – změna využití ploch z OB - čistě obytné a OV - všeobecně
obytné na ZMK - zeleň městská a krajinná za účelem realizace
lesoparku v lokalitě Robotnice - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. nedoporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 schválit podání podnětu na pořízení změny územního
plánu hl. m. Prahy spočívajícím ve změně využití ploch z OB - čistě obytné s kódem míry využití
C a OV - všeobecně obytné s kódem míry využití B na ZMK - zeleň městská a krajinná na
části pozemků parc. č. 4417/13, 4417/3 a 4417/2 v k.ú. Horní Počernice za účelem realizace
lesoparku v lokalitě Robotnice, neboť tato změna územního plánu je pro účely zřízení plochy
veřejné zeleně (lesoparku) v daném případě zbytečná, protože takový záměr lze řešit i  za
současného stavu územního plánu, a současně by tato změna územního plánu znamenala
snížení hodnoty a omezení případné další využitelnosti tohoto pozemku ve svěřené správě
MČ Praha 20.

2. ukládá

předložit podnět na změnu územního plánu spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské
části Praha 20

2.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 13.05.2019
Člen rady

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0159/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/17/0246/19
ze dne 11.04.2019

Vyjádření k podnětu BH realty, a.s. na změnu územního plánu při ul.
Na Chvalce na pozemcích parc. č. 4417/3, 4417/6, 4417/7, 4417/9 v
k.ú. Horní Počernice - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podání podnětu spol. BH realty, a.s. na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4417/3,
4417/6, 4417/7, 4417/9  v k.ú. Horní Počernice, spočívajícího v úpravě kódu míry využití
území na části plochy OB - čistě obytné o výměře 6157 m² z OB-B na OB-C.

2. nedoporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 souhlasit s podnětem spol. BH realty, a.s. na změnu
územního plánu na pozemcích parc. č. 4417/3, 4417/6, 4417/7, 4417/9  v k.ú. Horní Počernice,
spočívajícího v úpravě kódu míry využití území na části plochy OB - čistě obytné o výměře
6157 m² z OB-B na OB-C, a to z následujících důvodů:

• rozpor s Deklarací podmínek rozvoje MČ Praha 20, kde je v bodě 2 uvedena zásada:
„„Nepodporovat zvyšování územním plánem stanovené míry využití v rozvojových
plochách, s výjimkou zvýšení kódu míry využití ze stupně A na B pro individuální
zástavbu rodinných domů, při kterém dochází ke zvýšení možného poměru součtu
hrubých podlažních ploch záměru k vymezené ploše z 20% na 30%. Výjimka z tohoto
principu je možná pouze za předpokladu komplexnosti navrhovaného řešení ve vztahu
k okolí a současně za předpokladu, že záměr zjevně nebude mít na stávající zástavbu
žádné negativní vlivy.“;

• nekoncepčnost navržené úpravy míry využití území vzhledem k lokalitě a zjevný rozpor s
urbanistickou koncepcí zpracovatele územního plánu hl. m. Prahy, kdy míra využití území
se směrem od centra k okraji zastavitelného rozvojového území Robotnice snižuje



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

3. ukládá

předložit podnět spol. BH realty, a.s. na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4417/3,
4417/6, 4417/7, 4417/9  v k.ú. Horní Počernice spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu
městské části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 13.05.2019
Člen rady

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0168/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/18/0247/19
ze dne 11.04.2019

Akce k zařazení do rozpočtu MČ na rok 2019 po ponechání dotací hl. m.
Prahy - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se zařazením akcí dle přiloženého seznamu a priorit do rozpočtu MČ na rok 2019 po ponechání
dotací hl. m. Prahy poskytnutých v roce 2018 a předchozích letech v celkové výši 25 896
tis. Kč a po poskytnutí investiční dotace hl. m. Prahy akci „Rekonstrukce památkové budovy
bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze“ ve výši 10 000 tis. Kč

2. ukládá

zajistit rozpočtová opatření v souvislosti se zařazením dalších akcí do rozpočtu MČ po
ponechání dotací hl. m. Prahy poskytnutých v roce 2018 a předchozích letech v celkové výši
25 896 tis. Kč a po poskytnutí investiční dotace hl. m. Prahy akci „Rekonstrukce památkové
budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze“ ve výši 10 000 tis. Kč

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 25.04.2019

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: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0191/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/19/0248/19
ze dne 11.04.2019

Připomínky k "Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru." - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s navrženými připomínkami k "Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru."

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: René Krchňák, Referent bezpečnosti státu
předkládá: Brzskovská Monika, Tajemník
bod jednání: BJ/0185/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/2/0231/19
ze dne 11.04.2019

Žádost Mateřské školy a základní školy, Praha 9, Bártlova 83 o
výpůjčku technického vybavení na akci "Jarní výstava" - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy a Základní školy, Praha 9, Bártlova 83, o výpůjčku čtyř stánků,
šesti stolů a lavic na každoroční výstavu, která se koná dne 16.5.2019 od 14:00 hod v Základní
škole, Bártlova 83, Praha 9.

2. schvaluje

zapůjčení technického vybavení v rozsahu čtyř stánků, šesti stolů a dvanácti lavic na akci
"Jarní výstava", která se koná dne 16.5.2019 od 14:00 hod v areálu Základní školy, Bártlova
83, Praha 9, s dopravou technického vybavení na místo akce dopoledne

3. ukládá

informovat ředitelku Mateřské školy a základní školy, Praha 9, Bártlova 83, o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci týkající se pořádání akce "Jarní výstava" dne 16.5.2019 od 14:00 hod
v areálu Základní školy, Praha 9, Bártlova 83

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2019



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

4. ukládá

zabezpečit technickou stránku akce "Jarní výstava" dne 16.5.2019 od 14:00 hod, s dopravou
technického vybavení na místo dopoledne v den akce

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 16.05.2019

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

Radka Tadičová, DiS., Referent
bod jednání: BJ/0184/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/20/0249/19
ze dne 11.04.2019

Smlouva o provedení stavby „Stavební úpravy bytového domu“ na
pozemku KN parc. č. 4131/2 a 4131/3 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, bytového domu č. p. 1928 a 1929 v ul. U Věže v Praze - Horních
Počernicích. - (2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Uzavření Smlouvy o provedení stavby s panem XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXXXXXX

2. ukládá

Předložit Smlouvu o provedení stavby s panem XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXXXXXX k podpisu smluvním stranám

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2019

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. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0209/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/21/0250/19
ze dne 11.04.2019

Pronájem části pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 25 m2 v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem 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.

- uzavření nájemní smlouvy se spol. Jahidul s.r.o.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.04.2019

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. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0196/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/22/0251/19
ze dne 11.04.2019

Výpůjčka obecních pozemků KN parc. č. 4320/1, KN parc. č. 4320/2,
KN parc. č 4321/8, KN parc. č. 4321/9 a KN parc. č. 4321/12 vše v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem pořádání akce "Střediskový
den" - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku obecního pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře 242 m2, KN parc. č. 4320/2 o

výměře 186 m2, KN parc. č. 4321/8 o výměře 887 m2, KN parc. č. 4321/9 o výměře 2577 m2

a KN parc. č. 4321/12 o výměře 105 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu
určitou dne 13. 4. 2019, spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s.,
za účelem pořádání akce „Střediskový den".

- uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z. s.

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 12.04.2019

3. schvaluje

- bezplatné zapůjčení technického vybavení v rozsahu: 2 ks mobilního WC, kontejneru s
následnou likvidací odpadu a poskytnutí elektrické energie z odběrného místa MČ Praha 20.

4. ukládá

- zajistit zapůjčení technického vybavení na akci „Střediskový den" dne 13. 4. 2019 v rozsahu
2 ks mobilního WC, kontejneru s následnou likvidací odpadu a poskytnutí elektrické energie
z odběrného místa MČ Praha 20.



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

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 13.04.2019

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. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0197/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/23/0252/19
ze dne 11.04.2019

Pronájem a záměr pronájmu obecního pozemku KN parc. č. 4127/36 o
výměře 612 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. revokuje

- Usnesení č. RMC/16/10/0220/19 ze dne 28. 3. 2019.

2. schvaluje

- pronájem pozemku KN parc. č. 4127/36 o výměře 612 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec

Praha na dobu určitou, od 14. 4. 2019 do 11. 5. 2019, za cenu 6 Kč/m2/měsíc, tj. 3.380,24
Kč/předmět pronájmu/28 dní, 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“.

- uzavření  nájemní smlouvy se spol. Skanska a.s.

3. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 12.04.2019

4. souhlasí

- se záměrem pronájmu pozemku KN parc. č. 4127/36 o výměře 612 m2, v k. ú. Horní

Počernice, obec Praha, na dobu určitou, od 12. 5. 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.

5. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu pozemku KN parc. č. 4127/36 o výměře 612 m2, v k. ú. Horní

Počernice, obec Praha, na dobu určitou, od 12. 5. 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



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

vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice (kanalizace atd.) včetně
křižovatkových větví s D0“, na úřední desce MČ Praha 20.

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.04.2019

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. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0198/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/24/0253/19
ze dne 11.04.2019

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: Brzkovská Ing., Zástupce tajemníka
bod jednání: BJ/0208/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/25/0254/19
ze dne 11.04.2019

Rozpočtové opatření č. 16 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019
– poskytnutí finančních prostředků - doplatku podílu z obdrženého
odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních
zařízení - (5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č.  16  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí finančních prostředků - doplatku podílu
z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve
výši 972,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  16  MČ  Praha 20 na rok 2019
schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí
finančních prostředků - 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: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0199/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/26/0255/19
ze dne 11.04.2019

Rozpočtové opatření č. 17 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 –
ponechání nevyčerpaných účelových finančních prostředků, které byly
poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve - (5.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č.  17  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením
ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – ponechání nevyčerpaných účelových finančních
prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve v celkové výši
25 896,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  17  MČ  Praha 20 na rok 2019
schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – ponechání
nevyčerpaných účelových finančních prostředků, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy
v roce 2018 a dříve

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: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0200/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/27/0256/19
ze dne 11.04.2019

Rozpočtové opatření č. 18 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 rezervy rozpočtu HMP - (5.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č.  18  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 rezervy
rozpočtu HMP na účel - rekonstrukce památkové budovy bývalé stodoly v areálu Chvalské
tvrze ve výši 10 000,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  18  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 rezervy rozpočtu HMP na účel - rekonstrukce památkové budovy
bývalé stodoly v areálu Chvalské tvrze

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: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0201/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/28/0257/19
ze dne 11.04.2019

Rozpočtové opatření č. 19 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 dotace v rámci Operačního programu Praha - pól
růstu pro ZŠ Ratibořická a ZŠ Stoliňská - (5.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č.  19  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 dotace v rámci Operačního
programu  Praha - pól růstu  pro ZŠ Ratibořická a ZŠ Stoliňská v celkové výši 1 527,2 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  19  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 dotace v rámci Operačního programu  Praha - pól růstu  pro ZŠ Ratibořická a ZŠ
Stoliňská

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: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0202/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/29/0258/19
ze dne 11.04.2019

Rozpočtové opatření č. 20 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 –
úprava rozpočtu v souvislosti s vrácením finančních prostředků ze
státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - (5.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č.  20  MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu  s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – úpravu rozpočtu v souvislosti s vrácením finančních
prostředků, které MČ Praha 20 obdržela  ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. Jedná se o vratku
finančních prostředků z akce EU – Šablony MŠ U rybníčku, Křovinovo náměstí 115, ve výši
8,2 tis. Kč.

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  20  MČ Praha 20 na rok 2019
schvalované v souladu  s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – úprava
rozpočtu v souvislosti s vrácením finančních prostředků ze státního rozpočtu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy

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: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0205/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/3/0232/19
ze dne 11.04.2019

Žádost Českého rybářského svazu z.s., místní organizace Horní
Počernice, o poskytnutí finančního daru na nákup věcných cen pro děti
- účastníky rybářských závodů v roce 2019 - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru Českému rybářskému svazu z.s., místní organizace Horní
Počernice, na Svěcence 2169/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice, IČ: 45250294, ve výši
6000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 6.000,- Kč za účelem nákupu věcných cen pro děti -
účastníky rybářských závodů v roce 2019

3. ukládá

informovat žadatele, Český rybářský svaz z.s., místní organizace Horní Počernice, o usnesení
Rady městském části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2019



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

4. ukládá

uzavřít s Českým rybářským svazem z.s., místní organizace Horní Počernice, Na Svěcence
2169/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice, IČ: 45250294, smlouvu o poskytnutí finančního
daru ve výši 6 000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (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

Radka Tadičová, DiS., Referent
bod jednání: BJ/0186/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/30/0259/19
ze dne 11.04.2019

Schválení odpisového plánu na rok 2019 pro ZŠ Stoliňskou - (5.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Stoliňská na rok 2019, který je zvýšen o odpisy
ve výši 5092,- Kč v souvislosti s pořízením pojízdné nabíjecí skříně Ergotron . Nová výše
odpisového plánu na rok 2019 je 202 644,- Kč.

2. ukládá

zaslat usnesení ZŠ Stoliňská

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 25.04.2019

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/0114/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/31/0260/19
ze dne 11.04.2019

Schválení rozpočtů na rok 2019 a rozpočtových výhledů na roky
2020-2021 příspěvkovým organizacím - (5.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočet PO - FZŠ Chodovická na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020-2021, viz příloha
č. 2) a 3)

2. schvaluje

Rozpočet PO - MŠ U Rybníčku na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020-2021, viz. příloha
č. 4) a 5)

3. schvaluje

Rozpočet PO - MŠ Chodovická na rok 2019 a  rozpočtový výhled na roky 2020-2021, viz.
příloha č. 6) a 7)

4. schvaluje

Rozpočet PO - ZŠ Ratibořická na rok 2019 a  rozpočtový výhled na roky 2020-2021, viz.
příloha č. 8) a 9)

5. schvaluje

Rozpočet PO - ZŠ Stoliňská na rok 2019 a  rozpočtový výhled na roky 2020-2021, viz. příloha
č. 10) a 11)

6. schvaluje

Rozpočet PO - ZŠ a MŠ Spojenců na rok 2019 a  rozpočtový výhled na roky 2020-2021, viz.
příloha č.12) a 13)

7. schvaluje

Rozpočet PO - DDM Horní Počernice na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020-2021,
viz. příloha č. 14) a 15)

8. souhlasí

Rozpočet PO - Chvalský zámek na rok 2019 a  rozpočtový výhled na roky 2020-2021, viz.
příloha č. 16) a 17)



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

9. schvaluje

Rozpočet PO - Místní veřejná knihovna na rok 2019 a  rozpočtový výhled na roky 2020-2021,
viz. příloha č. 18) a 19)

10. schvaluje

Rozpočet PO - Kulturní Centrum Horní Počernice na rok 2019 a  rozpočtový výhled na roky
2020-2021, viz. příloha č. 20) a 21)

11. bere na vědomí

že byla splněna zákonná povinnost tj. návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů PO byly
vyvěšeny na elektronické úřední desce dne 28.1.2019

12. ukládá

zveřejnit schválené rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy na roky 2020-2021 svých PO
na elektronické úřední desce nejpozději do 10. 5. 2019.

13. ukládá

zaslat PO usnesení o schválených rozpočtech na rok 2019 a střednědobých výhledech na roky
2020-2021

13.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 09.05.2018

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/0204/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/32/0261/19
ze dne 11.04.2019

Přijetí daru od paní Jany Sůvové jako doplatek ceny pamětní desky pro
rodáka a zakladatele místního ochotnického divadla pana Vladimíra
Stoklasu - (5.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Přijetí daru od paní Jany Sůvové jako doplatek ceny pamětní desky pro rodáka a zakladatele
místního ochotnického divadla pana Vladimíra Stoklasu - darovací smlouvu č. S/12/2019/1381

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ smlouvu č. S/12/2019/1381 - přijetí daru od paní Jany Sůvové
jako doplatek ceny pamětní desky pro rodáka a zakladatele místního ochotnického divadla
pana Vladimíra Stoklasu

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: Bc. Ivana Vlasáková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0211/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/33/0262/19
ze dne 11.04.2019

Úkol z RMC/4, č.usnesení RMC/4/15/0068/18, ze dne 13.12.2018, bod
4,VĚC: zjistit nabídku a poptávku v oblasti logopedických služeb pro
děti předškolního i školního věku - (6.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o nabídce a poptávce v oblasti logopedických služeb pro děti předškolního i školního
věku

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0203/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/34/0263/19
ze dne 11.04.2019

Souhlas s přijetím věcných darů od společnosti LAMPS, a.s., za účelem
obdarování dětí na 30. ročníku akce "Čarodějnice" - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

nabídku společnosti LAMPS, a.s., Velkoobchod hračky, Ve Žlíbku 2906/1b, 193 00, Praha 9 -
Horní Počernice, IČO: 26723662, že věnuje městské části hračky v celkové hodnotě 2.000,- Kč
za účelem obdarování dětí na akci "Čarodějnice" , kterou pořádá Chvalský zámek ve spolupráci
s MČ Praha 20 dne 30.4.2019 v areálu Chvalské tvrze

2. schvaluje

přijetí věcných darů v hodnotě 2.000,- Kč od společnosti LAMPS, a.s., Velkoobchod hračky,
Ve Žlíbku 2906/1b, 193 00, Praha 9 - Horní Počenice, IČO: 26723662 a uzavření darovací
smlouvy se společností, za účelem obdarování dětí na akci "Čarodějnice", která se uskuteční
dne 30.4.2019 v areálu Chvalské tvrze

3. ukládá

zajistit uzavření darovací smlouvy se společností LAMPS, a.s., Velkoobchod hračky, Ve Žlíbku
2906/1b, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 26723662

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Daria Češpivová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent
bod jednání: BJ/0213/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/35/0264/19
ze dne 11.04.2019

Souhlas s přijetím věcných darů od společnosti Toprelax s.r.o., za
účelem obdarování seniorů na akci "Ples seniorů" - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

nabídku společnosti Toprelax s.r.o., Náchodská 360/184, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
IČO: 06775772, že věnuje poukazy na thajské masáže v celkové hodnotě 4.900,- Kč, za
účelem obdarování seniorů na akci "Ples seniorů" pořádané MČ Praha 20 dne 18.4.2019 v
KC Domeček

2. schvaluje

přijetí věcných darů v hodnotě 4.900,- Kč od společnosti Toprelax s.r.o., Náchodská 360/184,
193 00 Praha 9 - Horní Počenice, IČO: 06775772 a uzavření darovací smlouvy se společností,
za účelem obdarování seniorů na akci "Ples seniorů", která se uskuteční dne 18.4.2019 v KC
Domeček

3. ukládá

zajistit uzavření darovací smlouvy se společností Toprelax s.r.o., Náchodská 360/184, 193 00
Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 26723662

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent
bod jednání: BJ/0214/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/36/0265/19
ze dne 11.04.2019

Souhlas s přijetím věcných darů od družstva SKOK za účelem
obdarování seniorů na akci "Ples seniorů" - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

nabídku družstva SKOK, výrobní družstvo invalidů, Mezi úvozy 2000/3, 193 00 Praha 9 - Horní
Počernice, IČO: 28361946, že věnuje 3 ks obrazů v celkové hodnotě 1.500,- Kč, za účelem
obdarování seniorů na akci "Ples seniorů" pořádané MČ Praha 20 dne 18.4.2019 v KC Domeček

2. schvaluje

přijetí věcných darů v hodnotě 1.500,- Kč od družstva SKOK, výrobní družstvo invalidů, Mezi
úvozy 2000/3, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 28361946 a uzavření darovací smlouvy
s družstvem, za účelem obdarování seniorů na akci "Ples seniorů", která se uskuteční dne
18.4.2019 v KC Domeček

3. ukládá

zajistit uzavření darovací smlouvy s družstvem SKOK, výrobní družstvo invalidů, Mezi úvozy
2000/3, 193 00 Praha 9 - Horní Počenice, IČO: 28361946

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent
bod jednání: BJ/0218/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/37/0266/19
ze dne 11.04.2019

Žádost klubu Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o
poskytnutí finančního daru na podporu účasti družstva mladších
žákyň na národním finálovém turnaji v Hradci Králové a mezinárodním
velikonočním turnaji v Berlíně - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru klubu Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek,
Chvalkovická 2031/47, 193 00  Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 056 45 450 ve výši 30.000,-
Kč na pokrytí výdajů účasti družstva mladších žákyň na národním finálovém turnaji v Hradci
Králové a mezinárodním velikonočním turnaji v Berlíně

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč za účelem podpory účasti družstva mladších
žákyň klubu Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, Chvalkovická 2031/47, 193 00
Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 056 45 450, na národním finálovém turnaji v Hradci Králové a
mezinárodním velikonočním turnaji v Berlíně

3. ukládá

informovat žadatele, Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, Chvalkovická 2031/47,
193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 056 45 450, o usnesení Rady městské části Praha 20
ve věci poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 18.04.2019

4. ukládá

uzavřít s klubem Basketbal Horní Počernice, pobočný spolek, Chvalkovická 2031/47, 193 00
Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 056 45 450, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši



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

30.000,- Kč na podporu účasti družstva mladších žákyň na národním finálovém turnaji v Hradci
Králové a mezinárodním velikonočním turnaji v Berlíně

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 18.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent
bod jednání: BJ/0216/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/38/0267/19
ze dne 11.04.2019

Nominace do Výboru městských částí a obvodů Svazu měst a obcí ČR -
(7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Výboru městských částí a obvodů Svazu měst a obcí ČR o nominaci zastupitele MČ
Praha 20

2. rozhodla

o nominaci zastupitele, p  Jaroslava Kočího st., za Městskou část Praha 20 do Výboru městských
částí a obvodů Svazu měst a obcí ČR

3. ukládá

zaslat nominaci zastupitele MČ Praha 20 do Výboru městských částí a obvodů Svazu měst a
obcí ČR

3.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 12.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0224/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/4/0233/19
ze dne 11.04.2019

Žádost o finanční dar na činnost spolku Senioři České republiky, z.s.,
Základní organizace Praha 9 - Horní Počernice - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru daru na podporu činnosti spolku Senioři České republiky,
z.s., Základní organizace Praha 9 - Horní Počernice

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,- Kč na podporu celoroční činnosti spolku Senioři
České republiky, z.s., Základní organizace Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754/94, 193
00 Praha 9 - Horní Počernice

3. ukládá

informovat žadatele, spolek Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Praha 9 - Horní
Počernice, Náchodská 754/94, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, o usnesení Rady městské
části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2019



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

4. ukládá

uzavřít se spolkem Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Praha 9 - Horní Počernice,
Náchodská 754/94, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 71 459 316, smlouvu o poskytnutí
finančního daru ve výši 25.000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent

předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0188/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/5/0234/19
ze dne 11.04.2019

Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily o poskytnutí
finančního daru na částečné pokrytí nákladů na pořádání 6. ročníku
Hudebního festivalu u sv. Ludmily v Praze na Chvalech - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily o poskytnutí finančního daru ve výši
40.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na pořádání 6. ročníku Hudebního festivalu u sv.
Ludmily v Praze na Chvalech

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na pořádání 6.
ročníku Hudebního festivalu u sv. Ludmily v Praze na Chvalech Římskokatolické farnosti u
kostela sv. Ludmily a použití znaku městské části na propagačních materiálech festivalu

3. ukládá

informovat žadatele, Římskokatolickou farnost u kostela sv. Ludmily, o usnesení Rady městské
části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2019



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

4. ukládá

uzavřít s Římskokatolickou farností u kostela sv. Ludmily, na Chvalské tvrzi 860/1, 193 00
Praha 20 - Horní Počernice, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent

předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0189/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/6/0235/19
ze dne 11.04.2019

Žádost o povolení pořádat akci pro rodiny s dětmi POČERNICKÉ KUŘE a
technickou podporu - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o udělení souhlasu s
konáním akce Počernické kuře, o osvobození od pronájmu obecních pozemků v ul. Jeřická a
zapůjčení a zavezení technického vybavení a zázemí v rozsahu 6 stánků, 12 lavic, 8 stolů, 3
sudů na odpad, 6 dopravních zábran a mobilního WC

2. schvaluje

• pořádání akce Počernické kuře dne 14. 4. 2019 na obecních pozemcích v ul. Jeřická
• výpůjčku části obecního pozemku KN parc. č. 3246/1, druh pozemku - ostatní plocha, o

výměře 1909 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, dne 14. 4. 2019 za účelem pořádání
akce Počernické kuře

• bezplatné zapůjčení technického vybavení v rozsahu: 6 stánků, 12 lavic, 8 stolů, 3 sudy
na odpad s následnou likvidací, 6 dopravních zábran a mobilní WC

• uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem Junák - český skaut, středisko Oheň Horní
Počernice, z.s.

3. ukládá

informovat žadatele, spolek Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o
usnesení RMČ ve věci pořádání akce Počernické kuře dne 14. 4. 2019

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.04.2019

4. ukládá

uzavřít smlouvu o výpůjčce části obecního pozemku KN parc. č. 3246/1, druh pozemku -
ostatní plocha, o výměře 1909 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, dne 14. 4. 2019 za
účelem pořádání akce Počernické kuře

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 12.04.2019



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 zapůjčení technického vybavení na akci Počernické kuře dne 14. 4. 2019 od 13:30 do
17:30 v rozsahu 6 stánků, 12 lavic, 8 stolů, 3 sudů na odpad s následnou likvidací odpadu, 6
dopravních zábran a mobilního WC

5.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 14.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0192/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/7/0236/19
ze dne 11.04.2019

Žádost o povolení a podporu akce PRODEJ MEZI VRATY - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Rodinného a komunitního centra Mumraj o povolení a podporu akce PRODEJ MEZI
VRATY

2. schvaluje

podporu akce PRODEJ MEZI VRATY, která se uskuteční dne 25. 5. 2019 od 10:00 - 15:00
hod, v rozsahu:

• umístění letáků o akci na plakátovací plochy MČ (1 leták o chystané akci, druhý leták s
mapou, kde se akce uskuteční)

• 2x vyhlášení informace o akci v místním rozhlasu
• umístění informace o akci na web a fcb městské části
• bezplatná inzerce o akci v HPZ 5/2019 v rozsahu 1/2 strany
• otištění rozhovoru s iniciátorkou akce v HPZ 5/2019 a 6/2019

3. ukládá

informovat žadatele o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci podpory akce PRODEJ MEZI VRATY

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0193/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/8/0237/19
ze dne 11.04.2019

Žádost o finanční dar na podporu činnosti Svazu tělesně postižených v
ČR z.s., místní organizace Horní Počernice - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru na podporu činnosti Svazu tělesně postižených v ČR z.s.,
místní organizace Horní Počernice ve výši 20.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,- Kč na dofinancování celoroční činnosti Svazu
tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Horní Počernice, Náchodská 754/94, 193 00
Praha 9 - Horní Počernice

3. ukládá

informovat žadatele, Svaz tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Horní Počernice, o
usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2019



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

4. ukládá

uzavřít se Svazem tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Horní Počernice, Náchodská
754/94, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 750 96 692, smlouvu o poskytnutí finančního
daru ve výši 25.000,- Kč

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent

předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0194/2019



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

17. schůze

číslo RMC/17/9/0238/19
ze dne 11.04.2019

Žádost o finanční dar na podporu činnosti Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Horní Počernice
- (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru na podporu celoroční činnosti Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Horní Počernice ve výši 25.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,- Kč na dofinancování celoroční činnosti Svazu
postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Horní Počernice, Jívanská
1743/29, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 71012818

3. ukládá

uzavřít se Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Horní
Počenice, Jívanská 1743/29, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 71012818, smlouvu o
poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,- Kč

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2019



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

4. ukládá

informovat žadatele, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní
organizace Horní Počernice, Jívanská 1743/29, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ:
71012818, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 24.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent

předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0195/2019


