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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

19. schůze

číslo RMC/19/1/0330/19
ze dne 09.05.2019

Stanovisko k umístění stavby vodovodní přípojky na pozemku KN parc.
č. 3895, k rodinnému domu č. p. 450, ul. Komárovská v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby vodovodní přípojky na pozemku KN p. č. 3895 v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha, v rozsahu projektové dokumentace „ Vodovodní přípojka pro RD na p. č. 450“
vypracované XXXX XX XXXXXXXXX v září 2018

2. schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 3895 o celkové výměře 14 m2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha,
paní XXXXXXX XXXXXXX, na dobu určitou nepřesahující 28 dní.

uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXXXXX XXXXXXXX

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
( vod. 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/0300/2019



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

19. schůze

číslo RMC/19/10/0336/19
ze dne 09.05.2019

Bezúplatné nabytí stavby chodníku a dešťové kanalizace v ul. Ve Žlíbku
vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, formou uzavření darovací
smlouvy se spol. P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o. - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s bezúplatným nabytím stavby chodníku v ul. Ve Žlíbku, umístěné na pozemcích
KN parc. č. 4500/27, 4500/28, 4500/29, 4500/30, 4024/15, 4024/16, 4024/17,
4024/18, 4025/7, 4025/8, 4036/541 a 4500/31, vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, z vlastnictví spol. P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o.

 - s bezúplatným nabytím stavby dešťové kanalizace v ul. Ve Žlíbku, umístěné na
pozemcích KN parc. č. 4500/27, 4500/28, 4500/29, 4500/30, 4024/15, 4024/16,
4024/17, 4024/18, 4025/7, 4025/8, 4036/541 a 4500/31, vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, z vlastnictví spol. P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o.

- s uzavřením darovací smlouvy  se společností P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o.

2. ukládá

- předložit záměr  bezúplatného nabytí stavby chodníku v ul. Ve Žlíbku, umístěné
na pozemcích KN parc. č. 4500/27, 4500/28, 4500/29, 4500/30, 4024/15, 4024/16,
4024/17, 4024/18, 4025/7, 4025/8, 4036/541 a 4500/31, vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, z vlastnictví spol. P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o., k projednání v ZMČ
Praha 20.

- předložit záměr bezúplatného nabytí stavby dešťové kanalizace v ul. Ve Žlíbku,
umístěné na pozemcích KN parc. č. 4500/27, 4500/28, 4500/29, 4500/30, 4024/15,
4024/16, 4024/17, 4024/18, 4025/7, 4025/8, 4036/541 a 4500/31, vše v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví spol. P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o., k
projednání v ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 24.06.2019
Starostka

3. souhlasí

- se svěřením pozemku KN parc. č. 4500/27 o výměře 346 m2, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – silnice, pozemku KN parc. č. 4500/28 o výměře 158 m2, druh
pozemku - ostatní plocha, způsob využití – silnice, pozemku KN parc. č. 4500/29 o



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

výměře 360 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – silnice,  pozemku

KN parc. č. 4500/30 o výměře 61 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití

– silnice, pozemku KN parc. č. 4500/31 o výměře 17 m2, druh pozemku - ostatní
plocha, způsob využití – silnice, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  do správy
MČ Praha 20.

4. ukládá

- předložit záměr svěření pozemku KN parc. č. 4500/27 o výměře 346 m2, druh
pozemku - ostatní plocha, způsob využití – silnice, pozemku KN parc. č. 4500/28 o

výměře 158 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – silnice, pozemku

KN parc. č. 4500/29 o výměře 360 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití

– silnice,  pozemku KN parc. č. 4500/30 o výměře 61 m2, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – silnice, pozemku KN parc. č. 4500/31 o výměře 17 m2, druh
pozemku - ostatní plocha, způsob využití – silnice, , vše v k.ú. Horní Počernice, obec
Praha, do správy MČ Praha 20, k projednání v ZMČ Praha 20.

4.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 24.06.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0298/2019



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

19. schůze

číslo RMC/19/11/0337/19
ze dne 09.05.2019

Pronájem obecního pozemku KN parc. č. 4127/36 o výměře 612 m2 v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem 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“.

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

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 10.05.2019

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/0296/2019



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

19. schůze

číslo RMC/19/12/0345/19
ze dne 09.05.2019

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/0305/2019



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

19. schůze

číslo RMC/19/13/0338/19
ze dne 09.05.2019

Rozpočtové opatření č. 51 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - dar
od paní Jany Sůvové jako doplatek ceny pamětní desky pro rodáka a
zakladatele místního ochotnického divadla - (5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 51 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu  s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - dar od paní Jany Sůvové jako doplatek ceny pamětní
desky pro rodáka a zakladatele místního ochotnického divadla pana Vladimíra Stoklasu ve výši
6 708,00 Kč.

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMC rozpočtové opatření č. 51 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu  s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - dar 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: 24.06.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0310/2019



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

19. schůze

číslo RMC/19/14/0339/19
ze dne 09.05.2019

Rozpočtové opatření č. 52 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 rezervu - (5.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 52 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 rezervu ve výši 400,0 tis. Kč.

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 52 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 rezervu

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 24.06.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0311/2019



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

19. schůze

číslo RMC/19/15/0340/19
ze dne 09.05.2019

Rozpočtové opatření č. 53 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z
Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s
konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR v roce 2019 -
(5.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 53 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu  s usnesením
ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu z Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním
doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR v roce 2019 ve výši 495,0 tis. Kč.

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 53 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých
v souvislosti s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR v roce 2019

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 24.06.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0312/2019



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

19. schůze

číslo RMC/19/16/0341/19
ze dne 09.05.2019

Jmenování hlavní inventarizační a škodní komise. - (5.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

složení hlavní inventarizační a škodní komise od 9.5.2019: tajemnice: Michaela Šprýslová,
předseda: Kateřina Nováková, členové komise: Michaela Vedralová, Jana Ryšavá, Petra
Schubertová, Ing. Jana Šťastná, Bc. Stanislav Svoboda, Lucie Prokůpková, Josef Hohenberger.
Tímto se ruší usnesení RMC č. 96/25/1187/17.

2. konstatuje, že

tímto usnesením se nahrazuje usnesení č. RMC 96/25/1187/17.

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence
bod jednání: BJ/0309/2019



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

19. schůze

číslo RMC/19/17/0342/19
ze dne 09.05.2019

Informace o projednávání změny územního plánu Z 1571/07 v areálu
spol. Big Box - (6.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o avizovaném projednávání změny územního plánu hl. m. Prahy č. Z 1571/07
ve Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP na jeho jednání dne
14.5.2019, kdy se jedná o starší návrh změny, jejíž pořízení bylo schváleno na základě
usnesení č. 1111 Rady hl. m. Prahy ze dne 16. 8. 2005 a která řeší úpravu ploch v areálu spol.
Big Box Horní Počernice s.r.o. (ze zastavitelných ploch zvláštní - ostatní /ZVO/, všeobecně
smíšené /SV/ a z nezastavitelných ploch parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, částečně
urbanizované rekreační plochy SO 4,5,7, sady, zahrady a vinice /PS/ a zeleň městská a
krajinná /ZMK/ na zastavitelné plochy zvláštní - ostatní /ZVO/, všeobecně smíšené /SV/, to
vše pro výstavbu a provozování skladovacího a logistického areálu).

2. ukládá

sledovat projednávání změny Z 1571/07 ve Výboru pro územní rozvoj, územní plán a
památkovou péči ZHMP a podat RMČ informaci o jeho výsledku

2.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 06.06.2019
Člen rady

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0318/2019



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

19. schůze

číslo RMC/19/18/0343/19
ze dne 09.05.2019

Žádost o svolení pořádat akci RODINNÝ BĚH na území MČ Praha 20 -
(7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost předsedkyně Atletického oddílu TJ Sokol Horní Počernice, paní Jany Petráňové,
Chvalkovická 2031/47, Praha 9 - Horní Počernice, o souhlas s pořádáním akce "RODINNÝ BĚH"
dne 15.5.2019

2. schvaluje

pořádání akce "RODINNÝ BĚH" dne 15.5.2019 organizované Atletickým oddílem TJ Sokol Horní
Počernice, za podmínky uvedení pozemků do původního stavu

3. ukládá

informovat předsedkyni Atletického oddílu TJ Sokol Horní Počernice, o usnesení Rady m.č.
Praha 20 ve věci souhlasu s pořádáním akce "RODINNÝ BĚH" dne 15.5.2019 podmíněné
uvedením pozemků do původního stavu ze strany TJ Sokol Horní Počernice

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 14.05.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0284/2019



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

19. schůze

číslo RMC/19/19/0344/19
ze dne 09.05.2019

Žádost o výpůjčku technického vybavení na pouť ke sv. Antonínu do
Svépravic - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost pí Jany Sedlákové o výpůjčku technického vybavení na pouť ke sv. Antonínu do
Svépravic, která se koná dne 15.6.2019 od 10:00 hod

2. schvaluje

zapůjčení technického vybavení v rozsahu dvanácti lavic na pouť ke sv. Antonínu do Svépravic,
která se koná dne 15.6.2019 od 10:00 hod, s dopravou technického vybavení na místo akce
v 9:00 hod

3. ukládá

informovat žadatelku o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci týkající se výpůjčky technického
vybavení na pouť ke sv. Antonínu ve Svépravicích dne 15.6.2019 od 10:00 hod do 12:00 hod

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.05.2019



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

zabezpečit technickou stránku poutě ke sv. Antonínu do Svépravic dne 15.6.2019, s dopravou
technického vybavení na místo poutě v 9:00 hod a odvozem ve 12:00 hod

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 15.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0308/2019



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

19. schůze

číslo RMC/19/2/0331/19
ze dne 09.05.2019

Stanovisko k umístění stavby kanalizační přípojky na pozemku KN
parc. č. 3763 a 3380/9 k rodinnému domu 2470/34 na p.č. 3380/4 v
k.ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby kanalizační přípojky na pozemku p. č. 3763 a 3380/9 v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha, v rozsahu projektové dokumentace „Kanalizační přípojka RD  č.p. 34
na p. č. 3880/4“ vypracované EKIS s.r.o., Praha 9 v únoru 2019

2. schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 3763 a 3380/9 o celkové výměře 18 m2 v k.ú. Horní Počernice,
manž. XXXXXXXXXX, na dobu určitou nepřesahující 28 dní.

uzavření nájemní smlouvy s manž. XXXXXXXXXXX

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/0306/2019



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

19. schůze

číslo RMC/19/20/0347/19
ze dne 09.05.2019

Provozní doba Místní veřejné knihovny - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. doporučuje

Místní veřejné knihovně rozšířit pro veřejnost provozní dobu o pondělí.

2. ukládá

informovat ředitelku Místní veřejné knihovny o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci rozšíření
provozní doby MVK.

2.1 Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská, Termín: 13.05.2019
Vedoucí OSVS

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
bod jednání: BJ/0326/2019



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

19. schůze

číslo RMC/19/3/0332/19
ze dne 09.05.2019

Atestace ISVS pro MČ Praha 20 dle novelizace zákona 365/2000 Sb. -
(2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

objednání zpracování kompletní dokumentace a provedení atestu potřebného pro certifikaci
ISVS MČ Praha 20 dle zákona 365/2000 Sb.

2. ukládá

objednat zpracování kompletní dokumentace a provedení atestu potřebného pro certifikaci
ISVS MČ Praha 20 dle zákona 365/2000 Sb. u dodavatele s nejnižší cen. nabídkou tedy od
společnosti COMPACT OFFICE s.r.o. za cenu 24 200 Kč.

2.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 20.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Lucie Prokůpková, Vedoucí odboru Informatiky
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0247/2019



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

19. schůze

číslo RMC/19/5/0333/19
ze dne 09.05.2019

Stanovisko k umístění stavby "Rodinný dům Praha 20 – Horní
Počernice, ul. U Županských, parc. č. 91/1" - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby "Rodinný dům Praha 20 – Horní Počernice, ul. U Županských, parc. č. 91/1"
dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. J. Kovaříkem, Praha 5, z července
2018

2. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli

2.1 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/0307/2019



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

19. schůze

číslo RMC/19/7/0334/19
ze dne 09.05.2019

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 v bytovém domě Mezilesí 2060,
Praha - Horní Počernice - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavřít nájemní smlouvu byt č. 35 v ulici Mezilesí 2060 v Praze – Horních Počernicích na dobu
určitou 12 měsíců možností dalšího prodloužení  s paní XXXXXXX XXXXXXXXXX  s platností od
1.6.2019. Pronájem bytu bude výslovně vázán na trvání pracovního poměru – pedagogický
pracovník v ZŠ, Stoliňská 823, Praha – Horní Počernice.

2. ukládá

- uzavřít nájemní smlouvu byt č. 35 v ulici Mezilesí 2060 v Praze – Horních Počernicích na dobu
určitou 12 měsíců možností dalšího prodloužení  s paní XXXXXXX XXXXXXXXXX  s platností od
1.6.2019. Pronájem bytu bude výslovně vázán na trvání pracovního poměru – pedagogický
pracovník v ZŠ, Stoliňská 823, Praha – Horní Počernice.

2.1 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: Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/0289/2019



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

19. schůze

číslo RMC/19/8/0335/19
ze dne 09.05.2019

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v bytovém domě Dobšická 1742,
Praha - Horní Počernice - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavřít nájemní smlouvu byt č. 9 v ulici Dobšická 1742 v Praze – Horních Počernicích na dobu
určitou 12 měsíců možností dalšího prodloužení s paní Bc. XXXXXXXXX XXXXXXXX s platností
od 1.6.2019. Pronájem bytu bude výslovně vázán na trvání pracovního poměru – pedagogický
pracovník v FZŠ, Chodovická 2250, Praha – Horní Počernice

2. ukládá

- uzavřít nájemní smlouvu byt č. 9 v ulici Dobšická 1742 v Praze – Horních Počernicích na dobu
určitou 12 měsíců možností dalšího prodloužení s paní Bc. XXXXXXXXX XXXXXXXX s platností
od 1.6.2019. Pronájem bytu bude výslovně vázán na trvání pracovního poměru – pedagogický
pracovník v FZŠ, Chodovická 2250, Praha – Horní Počernice

2.1 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: Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/0291/2019



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

19. schůze

číslo RMC/19/9/0346/19
ze dne 09.05.2019

Úhrada odměny za úpravu znaku a vytvoření loga MČ Praha 20 - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

ani s částečnou úhradou vystavené faktury č. 20190224 ve výši 170.368,-Kč subjektu XXXXXX
XXXXX – XXXXX XXXXXX, IČ:  XXXXXXXX, s místem podnikání Karla Zicha 1373/5, 104 00
Praha 10 za vytvoření jednotného vizuálního stylu MČ Praha 20

2. ukládá

předložit úhradu odměny za úpravu znaku a vytvoření loga MČ Praha 20  na nejbližším jednání
ZMČ Praha 20.

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

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0315/2019


