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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

18. jednání datum konání:
25.04.2019

 
čís. RMC/18/1/0268/19 - RMC/18/9/0277/19

 
 
 
 
 



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

18. schůze

číslo RMC/18/1/0268/19
ze dne 25.04.2019

Žádost o finanční dar na provoz Chráněného bydlení Handicap centrum
Srdce, o.p.s. - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru na provoz Chráněného bydlení Handicap centrum Srdce,
o.p.s. ve výši 20.000,- Kč k úhradě části nákladů spojených s umístěním občanky MČ Praha 20

2. schvaluje

poskytnutí daru ve výši 20.000,- Kč na úhradu části nákladů spojených s umístěním občanky
Prahy 20 v Chráněném bydlení Handicap centrum Srdce, o.p.s.

3. ukládá

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na úhradu části nákladů
spojených s umístěním občanky Prahy 20 v Chráněném bydlení Handicap centrum Srdce,
o.p.s., v Chotěšicích s Handicap centrem Srdce, o.p.s., Ostende 88, 290 01, Poděbrady, IČ:
275 76 612

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.05.2019



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, Handicap centrum Srdce, o.p.s., Ostende 88, 290 01 Poděbrady, o
usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.05.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, 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/0210/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/10/0278/19
ze dne 25.04.2019

Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily o poskytnutí
finančního daru na pořádání edukačních koncertů pro žáky základních
škol a seniory v Horních Počernicích - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily o poskytnutí finančního daru ve výši
10.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na pořádání edukačních koncertů pro žáky základních
škol a seniory v Horních Počernicích

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na edukační
koncerty pro žáky základních škol a seniory v Horních Počernicích a použití znaku městské
části na propagačních materiálech koncertů

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: 07.05.2019



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 9 - Horní Počernice, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.05.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

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

předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0212/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/11/0279/19
ze dne 25.04.2019

Žádost o finanční dar na zhotovení poháru pro vítěze Memoriálu
Martina Turny - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost p. XXXXXX XXXXX o poskytnutí finančního daru na zhotovení poháru pro vítěze
Memoriálu Martina Turny při závodech 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích ve dnech
18.5.-19.5.2019, ve výši 5.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na zhotovení poháru pro vítěze Memoriálu
Martina Turny, při závodech 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích ve dnech 18.5.-19.5.2019,
pro p. XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Praha 9, 193 00

3. schvaluje

smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč, na zhotovení poháru pro vítěze
Memoriálu Martina Turny

4. ukládá

informovat žadatele, p. XXXXXX XXXXX, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci
poskytnutí finančního daru na zhotovení poháru pro vítěze Memoriálu Martina Turny

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.05.2019



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

uzavřít s p. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Praha 9, 193 00, smlouvu o poskytnutí
finančního daru ve výši 5.000,- Kč na zhotovení poháru pro vítěze Memoriálu Martina Turny

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.05.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0225/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/12/0280/19
ze dne 25.04.2019

Výpůjčka části obecního pozemku KN parc. č. 1990 o výměře cca
70 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem pořádání akce
"Májový dobročinný bazárek 2019" v areálu Chvalské tvrze - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku části obecního pozemku KN parc. č. 1990 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha na dobu určitou  5. května 2019, Diakonii Církve bratrské, za účelem
pořádání akce "Májový dobročinný bazárek 2019" v areálu Chvalské tvrze.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s Diakonií Církve bratrské

2. ukládá

- předložit  smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 03.05.2019

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. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0227/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/13/0281/19
ze dne 25.04.2019

Pronájem části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 55 m2 u
koupaliště v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem 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.

- uzavření nájemní smlouvy se spol. HONEST FOOD s.r.o.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0228/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/14/0282/19
ze dne 25.04.2019

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1981/4 (část plochy 4,
plocha 5, 6 a část plochy 7), části pozemku KN parc. č. 1984 (část
plochy 3, část plochy 4, část plochy 7 a plocha 8), část pozemku KN
parc. č. 1987/1 (plocha 1, plocha 2), část pozemku KN parc. č. 1990
(část plochy 3) o celkové výměře cca 903 m2 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha. - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

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

KN parc. č. 1990 (část plochy 3) o celkové výměře cca 903 m2 vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha za účelem výběru nájemce pro provozování parkoviště v areálu Na Chvalské Tvrzi,
formou veřejné soutěže dle předloženého návrhu, na dobu určitou 1 rok, počínaje dnem 1. 6.
2019, na úřední desce MČ Praha 20 a na realitním portálu hl. m. Prahy.

2. jmenuje

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

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

3. ukládá

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

č. 1990 (část plochy 3) o celkové výměře cca 903 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
za účelem výběru nájemce pro provozování parkoviště v areálu Na Chvalské Tvrzi, formou
veřejné soutěže dle předloženého návrhu, na dobu určitou 1 rok, počínaje dnem 1. 6. 2019,
na úřední desce MČ Praha 20 a na realitním portálu hl. m. Prahy.



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

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.04.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0229/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/15/0283/19
ze dne 25.04.2019

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: Ing. Brzkovská, zástupce tajemníka
bod jednání: BJ/0237/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/16/0284/19
ze dne 25.04.2019

žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - (5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a  s ním spojený odvod ve výši 34 000,- Kč

2. ukládá

zaslat usnesení spolku Spolek Křesťanský dorost v Horních Počernicích

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.05.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0219/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/17/0285/19
ze dne 25.04.2019

žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - (5.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a  s ním spojený odvod ve výši 8 000,- Kč

2. ukládá

zaslat usnesení spolku Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha -Počernice

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.05.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0220/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/18/0286/19
ze dne 25.04.2019

žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - (5.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a  s ním spojený odvod ve výši 4 000,- Kč

2. ukládá

zaslat usnesení spolku Život 90,z.ú.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.05.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0221/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/19/0287/19
ze dne 25.04.2019

žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - (5.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a  s ním spojený odvod ve výši 5 000,- Kč

2. ukládá

zaslat usnesení spolku Kickbox klub,z.s.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.05.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0223/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/2/0269/19
ze dne 25.04.2019

Návrh na zadání projektové dokumentace "Rekonstrukce alej Jeřická"
- (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání vypracování  jednostupňové projektové dokumentace rekonstrukce ul. Jeřická v úseku
od ulice Vysokovská po zastávku MHD směr z Prahy.

2. ukládá

OHSaI oddělení investic zajistit zpracování a projednání projektové dokumentace na
rekonstrukci ulice Jeřická.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 01.07.2019

3. ukládá

OE ve spolupráci s OHSaI připravit rozpočtové opatření na zpracování jednostupňové
projektové dokumentace rekonstrukce ul. Jeřická v úseku od ul. Vysokovská po zastávku MHD
směr z Prahy

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 09.05.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, 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/0215/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/20/0288/19
ze dne 25.04.2019

žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - (5.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a  s ním spojený odvod ve výši 3 000,- Kč

2. ukládá

zaslat usnesení spolku Kickbox klub,z.s.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.05.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0222/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/21/0289/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 15 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 konání voleb do horní
komory Parlamentu ČR a voleb do Evropského parlamentu (zálohové
financování) - (5.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 15 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 konání voleb
do horní komory Parlamentu ČR  a voleb do Evropského parlamentu (zálohové financování)
ve výši 160,0 tis. Kč.

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 15 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 konání voleb do horní komory Parlamentu ČR  a voleb do Evropského
parlamentu (zálohové financování)

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/0217/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/22/0290/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 21 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 - (5.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 21 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 30,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 21 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: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0235/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/23/0291/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 22 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 22 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 1 500,0 tis. Kč - rekonstrukce bezbariérového WC u
jídelny v budově gymnázia Chodovická

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 22 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0238/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/24/0292/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 23 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 23 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 25,0 tis. Kč - rekonstrukce kuchyně v budově FZŠ
Chodovická

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 23 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0239/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/25/0293/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 24 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 24 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 200,0 tis. Kč - stavební úpravy bytu v budově FZŠ
Chodovická

2. ukládá

předložit pro informaci rozpočtové opatření č. 24 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0240/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/26/0294/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 25 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 25 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 200,0 tis. Kč - zpevnění plochy na místě bývalého
skleníku v ZŠ Bártlova

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 25 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0241/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/27/0295/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 26 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 26 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 400,0 tis. Kč - PD bytový dům ul. V Lukách

2. ukládá

předložit po informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 26 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0242/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/28/0296/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 27 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 27 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 700,0 tis. Kč - PD bytový dům Beranka

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 27 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0243/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/29/0297/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 28 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 28 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 80,0 tis. Kč - zvonky a telefony Jívanská 1745 - 1746

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 28 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0244/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/3/0270/19
ze dne 25.04.2019

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce " MŠ Spojenců 2170/44 - Rozvody ZTI II. Etapa I. část -
třídní pavilon - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce " MŠ
Spojenců 2170/44 - Rozvody ZTI II. Etapa I. část - třídní pavilon "

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Mgr. Alena Štrobová, starostka MČ Praha 20,
náhradník – Daria Češpivová, místostarostka MČ Praha 20,
Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
náhradník – Zbyněk Mucha, radní MČ Praha 20,
Mgr. Pavel Skalický, radní MČ Praha 20,
náhradník – Jana Hájková BBA, radní MČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník – Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,náhradník – PhDr. Jiří
Nohejl, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny



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

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " MŠ Spojenců 2170/44 - Rozvody
ZTI II. Etapa I. část - třídní pavilon "

4.1 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

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0233/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/30/0298/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 29 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 29 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 250,0 tis. Kč - stavební úpravy - OMH Lipí

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 29 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0245/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/31/0299/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 30 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 30 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 1 000,0 tis. Kč - klimatizace v ZŠ Stoliňská

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 30 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0246/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/32/0300/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 31 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 31 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 150,0 tis. Kč - klimatizace v MŠ Ratibořická

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 31 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0248/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/33/0302/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 32 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 32 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 1 000,0 tis. Kč - PD budova ul. Komárovská

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 32 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0249/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/34/0303/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 33 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 33 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 400,0 tis. Kč - psí hřiště Čuřinka x Lhotská

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 33 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0250/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/35/0304/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 34 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 34 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 50,0 tis. Kč - stavební úpravy v knihovně

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 34 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0251/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/36/0305/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 35 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 35 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 1 000,0 tis. Kč - PD přístavba ÚMČ

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 35 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0252/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/37/0306/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 36 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 36 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 240,0 tis. Kč - klimatizace recepce ÚMČ

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 36 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0253/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/38/0307/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 37 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 37 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 360,0 tis. Kč - posuvné dvěře ÚMČ Jívanská 635

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 37 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0254/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/39/0308/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 38 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.24)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 38 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 70,0 tis. Kč - studie pro uměnu ÚP

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 38 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0255/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/4/0272/19
ze dne 25.04.2019

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "FZŠ Chodovická 2250 Rekonstrukce bezbariérového
WC u jídelny" - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce"FZŠ
Chodovická 2250 Rekonstrukce bezbariérového WC u jídelny"

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Mgr. Alena Štrobová, starostka MČ Praha 20,
náhradník – Daria Češpivová, místostarostka MČ Praha 20,
Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
náhradník – Zbyněk Mucha, radní MČ Praha 20,
Mgr. Pavel Skalický, radní MČ Praha 20,
náhradník – Jana Hájková BBA, radní MČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník – Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,náhradník – PhDr. Jiří
Nohejl, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny



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

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " FZŠ Chodovická 2250
Rekonstrukce bezbariérového WC u jídelny "

4.1 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. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0236/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/40/0309/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 39 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.25)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 39 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 160,0 tis. Kč - 2 x velkoobjemový kontejner

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 39 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0256/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/41/0310/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 40 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.26)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 40 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a
dříve na novou investiční akci ve výši 350,0 tis. Kč - PD kancelář, šatna a skladová hala OMH

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 40 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0257/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/42/0271/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 41 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.27)

Rada městské části Praha 20

 

1. neschvaluje

Rozpočtové opatření č. 41 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 400,0 tis. Kč - PD hřbitovní obřadní síň

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/0258/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/43/0311/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 42 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.28)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 42 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 1 500,0 tis. Kč - rozšíření "NETAPP"

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 42 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0259/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/44/0312/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 43 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.29)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 43 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 1 000,0 tis. Kč - nákup / pronájem licencí offce

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 43 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0260/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/45/0313/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 44 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a
dříve na provozní výdaje - (5.30)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 44 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na
provozní výdaje ve výši 300,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 44 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 po schválení ponechání nevyčerpaných dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu
hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na provozní výdaje

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/0261/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/46/0314/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 45 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a
dříve na provozní výdaje - (5.31)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 45 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na
provozní výdaje ve výši 300,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 45 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 po schválení ponechání nevyčerpaných dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu
hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na provozní výdaje

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/0262/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/47/0315/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 46 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a
dříve na provozní výdaje - (5.32)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 46 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na
provozní výdaje ve výši 250,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 46 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 po schválení ponechání nevyčerpaných dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu
hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na provozní výdaje

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/0263/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/48/0316/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 47 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a
dříve na provozní výdaje - (5.33)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 47 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na
provozní výdaje ve výši 200,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 47 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 po schválení ponechání nevyčerpaných dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu
hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na provozní výdaje

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/0264/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/49/0317/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 48 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.34)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 48 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 1 370,0 tis. Kč - výkup pozemků LOM

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 48 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0265/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/5/0273/19
ze dne 25.04.2019

Zplnomocnění předsedy Komise dopravy - pana Ing. Davida Formana -
(2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se zplnomocněním předsedy Komise dopravy pana Ing. Davida Formana.

2. zplnomocňuje

předsedu Komise dopravy pana Ing. Davida Formana k jednání do 30. 6. 2019 o zklidnění
dopravní situace, dodržování silničních pravidel a snížení dopravní intenzity na území Městské
části Praha 20 včetně jednání o umístění monitorovacích (kamerových) systémů a věcí
souvisejících.

2.1 informovat o Usnesení Rady MČP20 pana Ing. Davida Formana
Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

3. pověřuje

paní starostku k podpisu zmocnění pana Ing. Davida Formana.

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0206/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/50/0318/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 49 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.35)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 49 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 935,0 tis. Kč - výkup pozemků v k. ú. Horní Počernice

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 49 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0266/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/51/0319/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. 50 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.36)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 50 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 po schválení ponechání
nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018
a dříve na novou investiční akci ve výši 236,2 tis. Kč - rekonstrukce komunikace - spojka
Božanovská a Machovská

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 50 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0268/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/52/0320/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. ZMČ/1 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.37)

Rada městské části Praha 20

 

1. doporučuje

Zastupitelstvu MČ Praha 20 schválit rozpočtové opatření č. ZMČ/1 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly
poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši 2
873,8 tis. Kč - rekonstrukce komunikace Božanovská II. etapa

2. ukládá

předložit k projednání na ZMČ rozpočtové opatření č. ZMČ/1 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly
poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0269/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/53/0321/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. ZMČ/2 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 -
přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných
dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a
dříve na provozní výdaje - (5.38)

Rada městské části Praha 20

 

1. doporučuje

Zastupitelstvu MČ Praha 20 schválit rozpočtové opatření č. ZMČ/2 MČ Praha 20 na rok 2019
schvalované v souladu  s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - přesun
finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na provozní výdaje ve výši 2.500,0 tis. Kč -
vybavení Stodola

2. ukládá

předložit k projednání na ZMČ rozpočtové opatření č. 2 /ZMČ 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 po schválení ponechání nevyčerpaných dotací, které byly poskytnuty
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na provozní výdaje

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/0270/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/54/0322/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. ZMČ/3 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.39)

Rada městské části Praha 20

 

1. doporučuje

Zastupitelstvu MČ Praha 20 schválit rozpočtové opatření č. ZMČ/3 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly
poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši 3
600,0 tis. Kč - sanace skály v ul. Slatiňanská

2. ukládá

předložit na ZMČ k projednání rozpočtové opatření č. ZMČ/3 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly
poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0271/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/55/0323/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. ZMČ/4 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.40)

Rada městské části Praha 20

 

1. doporučuje

Zastupitelstvu MČ Praha 20 ke schválení rozpočtové opatření č. ZMČ/4 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly
poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci 3 000,0 tis.
Kč - rekonstrukce střechy domu ul. Mezilesí 2056 - 2057

2. ukládá

předložit na ZMČ k projednání rozpočtové opatření č. ZMČ/4 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly
poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0272/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/56/0324/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. ZMČ/5 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve na novou investiční akci - (5.41)

Rada městské části Praha 20

 

1. doporučuje

Zastupitelstvu MČ Praha 20 schválit rozpočtové opatření č. ZMČ/5 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly
poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci ve výši 3
000,0 tis. Kč - PD denní stacionář pro seniory a odstranění stavby stávající stodoly

2. ukládá

předložit na ZMČ k projednání rozpočtové opatření č. ZMČ/5 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly
poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční akci

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/0273/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/57/0325/19
ze dne 25.04.2019

Rozpočtové opatření č. ZMČ/6 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 po schválení ponechání nevyčerpaných
účelových dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2018 a dříve - (5.42)

Rada městské části Praha 20

 

1. doporučuje

Zastupitelstvu MČ Praha 20 schválit Rozpočtové opatření č. ZMČ/6 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly
poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve ve výši 2 426,8 tis. Kč na rezervu

2. ukládá

předložit na ZMČ k projednání rozpočtové opatření č. ZMČ/6 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 po schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, 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/0274/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/58/0301/19
ze dne 25.04.2019

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 1. čtvrtletí 2019 - (5.43)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 1. čtvrtletí 2019.

2. ukládá

předložit na ZMČ pro informaci plnění rozpočtu městské části Praha 20 za 1. čtvrtletí 2019.

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

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0275/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/59/0326/19
ze dne 25.04.2019

Informace – podklady pro projednání záměru směny obecních
pozemků v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (6.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informace pro projednání záměru směny obecních pozemků v k. ú. Horní Počernice, obec Praha

2. ukládá

OHSaI zadat vypracování znaleckého posudku na cenu obvyklou

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.05.2019

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. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0234/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/6/0274/19
ze dne 25.04.2019

Záměr pronájmu bytu č.7 v bytovém domě Jívanská 1746, Praha -
Horní Počernice - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

že ke zveřejněnému záměru na pronájem v souladu s usnesením  RMC/14/14/0143/19 ze dne
28. 02. 2019 nebyla v termínu pro podání nabídek doručena žádná nabídka

2. schvaluje

zveřejnění záměru na pronájem bytu č. 7 - 4+1 (111,31 m2 vč.sklepních protor), v ulici
Jívanská 1746, Praha - Horní Počernice na úřední desce MČ Praha 20 a realitním portálu

3. jmenuje

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:

Mgr. Alena Štrobová, starostka MČ Praha 20

náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20

Jana Hájková, BBA, radní MČ Praha 20

náhradník – Karla Polydorová, radní MČ Praha 20

Ing. Monika Brzkovská, zástupce tajemníka ÚMČ Praha 20

náhradník – Radka Tadičová, DiS., referent OSVŠ

Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI

náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, zástupce vedoucího OHSaI



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

zveřejnit záměr na pronájem bytu č. 7 - 4+1 (111,31 m2 vč.sklepních protor), v ulici Jívanská
1746, Praha - Horní Počernice na úřední desce MČ Praha 20 a realitním portálu

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 03.05.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/0226/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/60/0329/19
ze dne 25.04.2019

Plán výsadby stromů "Jaro 2019" - (6.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Informaci týkající se "Plánu výsadby nových stromů v jarním období 2019".

2. souhlasí

s výsadbou nových stromů na pozemcích ve vlastnictví městské části dle přílohy

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/0267/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/61/0327/19
ze dne 25.04.2019

Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 -
(7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh předloženého programu 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 dne
13.5.2019 od 17:00 hodin na Chvalském zámku v Horních Počernicích

2. ukládá

připravit 4. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

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

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0276/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/62/0328/19
ze dne 25.04.2019

ČOV Čertousy - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

žádost o prověření rezervované kapacity na čistírně ČOV Čertousy pro záměr "Byty Beranka
- stavba číslo 209"

2. ukládá

předat žádost s usnesením RMČ radnímu pro životní prostředí hl. m. Prahy Ing. Petru
Hlubučkovi

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 03.05.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Karla Polydorová, Člen rady
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0277/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/7/0275/19
ze dne 25.04.2019

Vyjádření stanoviska k umístění stavby kanalizační přípojky na
pozemku KN parc. č. 3862 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, k
rodinnému domu 2192/9 v Praze - Horních Počernicích na p.č. 2818/2
v k.ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby kanalizační přípojky na pozemku p. č. 3862 v k.ú. Horní Počernice,
v rozsahu projektové dokumentace „Kanalizační přípojka pro RD na p. č. 2808/2“ vypracované
EKIS s.r.o., Praha 9 v březnu 2019

2. schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 3862 o celkové výměře 12 m2 v k.ú. Horní Počernice, XXXXX
XXXXXXXXX, na dobu určitou nepřesahující 28 dní.

uzavření nájemní smlouvy s XXXXX XXXXXXXXXX

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
( kanal. příp.)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2019

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. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0230/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/8/0276/19
ze dne 25.04.2019

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní souhlas ke stavbě
"Vodovodní a kanalizační přípojka“ na p.č. 35/12, k.ú. Horní Počernice
- (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním a provedením stavby vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 36  v
k.ú. Horní Počernice,  v rámci stavby "Vodovodní a kanalizační přípojka“ pro p. č. 35/12, k.ú.
Horní Počernice, dle předložené projektové dokumentace pro územní souhlas, vypracované
firmou EKIS s.r.o. Praha 9, ze září 2018.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku parc. č. 36 o výměře 24 m2 XXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXX
XXXXXXXXX na dobu určitou max. 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s Ing. XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

3. ukládá

- sdělit stanovisko Rady MČ žadateli

- předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám ( přípojky Tlustého)



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

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2019

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. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0231/2019



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

18. schůze

číslo RMC/18/9/0277/19
ze dne 25.04.2019

Stanovisko k umístění stavby přípojek splaškové kanalizace a stavbou
vjezdu na obecních pozemcích KN parc. č. 3556/6 a 3568 v k.ú. Horní
Počernice. - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby kanalizačních přípojek a stavebních úprav komunikace za účelem
komunikačního napojení,  na pozemku parc.č. 3566 a 3556/6 v k.ú. Horní Počernice,  v
rámci stavby "Rodinné domy Božanovská na p.č. 3567/1 a 3568/1, k.ú. Horní Počernice", dle
předložené projektové dokumentace vypracované společností LV plan s.r.o., Praha 9  z října
2018,  v rozsahu situačních výkresů č. C.1.6. a C.1.3.

2. schvaluje

pronájem částí pozemků KN parc.č. 3556 a 3556/6 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha  o
celkové výměře cca 48 m2 paní XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXXX na dobu
určitou max. 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

3. požaduje

předložit k projednání projektovou dokumentaci k územnímu řízení na  budoucí výstavbu RD
na GP oddělených pozemcích

4. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli

předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám (RD Božanovská)



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 hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2019

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. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0232/2019


