MĚSTSKÁ

ČÁST

PRAHA

20

USNESENÍ
Rada městské části Praha
20

20. jednání

čís. RMC/20/1/0348/19 - RMC/20/3/0350/19

datum konání:
20.05.2019

Městská část Praha 20
Rada městské části Praha 20
USNESENÍ
20. schůze
číslo RMC/20/1/0348/19
ze dne 20.05.2019
Vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce "Park s přírodním dětským hřištěm - Jizbická" - (2.01)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
• zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce "Park
s přírodním dětským hřištěm - Jizbická"
• způsob hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti s využitím dílčích kritérií
hodnocení:
nabídková cena - váha 75 % lhůta plnění díla - váha 25 %
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

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

3. ukládá
zahájit zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce "Park s přírodním
dětským hřištěm - Jizbická"
3.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 31.05.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0320/2019

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
20. schůze
číslo RMC/20/2/0349/19
ze dne 20.05.2019
Zrušení plošného rozšíření zastávek na znamení na území Horních
Počernic - (2.02)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
žádost o zrušení plošného rozšíření zastávek na znamení na území Horních Počernice do
doby dořešení technického vybavení vozů městské hromadné dopravy a nahrazení stávajícího
vozového parku takovými vozy, které zaručí občanům MČ Praha 20 komfortní a bezpečné
cestování.
2. ukládá
předat žádost s usnesením RMČ primátorovi hl. m. Prahy panu Zdeňku Hřibovi
2.1

Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu

Termín: 22.05.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Karla Polydorová, Člen rady
Karla Polydorová, Člen rady
BJ/0359/2019

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
20. schůze
číslo RMC/20/3/0350/19
ze dne 20.05.2019
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 - (3.01)
Rada městské části Praha 20

1. ruší
výběrové řízení na pronájem 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.
2

č. 1990 (část plochy 3) o celkové výměře cca 903 m vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
za účelem výběru nájemce pro provozování parkoviště v areálu Na Chvalské Tvrzi, formou
veřejné soutěže, zveřejněné na úřední desce MČ Praha 20 v době od 26. 4. 2019 do 14. 5. 2019
v souladu s usnesením č. RMC/18/14/0282/19 ze dne 25. 4. 2019
2. 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.
2

č. 1990 (část plochy 3) o celkové výměře cca 903 m 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 od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, na
úřední desce MČ Praha 20 a na realitním portálu hl. m. Prahy
3. 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 ÚMČ Praha 20- JUDr. Barbora Lukšová Frantová, právní
oddělení ÚMČ Praha 20
4. 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
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

a plocha 8), část pozemku KN parc. č. 1987/1 (plocha 1, plocha 2), část pozemku KN parc.
2

č. 1990 (část plochy 3) o celkové výměře cca 903 m 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 od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, na
úřední desce MČ Praha 20 a na realitním portálu hl. m. Prahy
4.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 21.05.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
BJ/0346/2019

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

