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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

21. schůze

číslo RMC/21/1/0377/19
ze dne 23.05.2019

Informace o zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení
ke sběru nebo výkupu odpadů podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech se
společností RPG Recykling s.r.o. - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

oznámení odboru ochrany prostředí MHMP o zahájení řízení o udělení souhlasu společnosti RPG
Recycling, s.r.o. provozovat na pozemcích parc. č. 4036/14, 4036/39, 4036/40 a 4036/41,
k.ú. Horní Počernice zařízení ke sběru, výkupu a využívání  odpadů (konkrétně skladování,
třídění a drcení pneumatik).

2. požaduje

aby byl záměr společnosti RPG Recycling s.r.o. posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí, a to z následujícího důvodu:

„Zařízení bude mít maximální roční kapacitu cca 5000 tun, lze jej tedy podle přílohy č. 1

zákona o EIA považovat za „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů

s kapacitou od stanoveného limitu“, který je v tomto případě 2500 t ročně. Také by se dalo

zařadit jako „Výroba nebo zpracování polymerů, elastomerů, syntetických kaučuků nebo

výrobků na bázi elastomerů s kapacitou od stanoveného limitu“, který je v tomto případě

1000 tun ročně. Obojí patří dle přílohy č. 1 zákona o EIA v platném znění pod záměry

kategorie II (zjišťovací řízení).



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

předat usnesení Odboru ochrany prostředí MHMP ( provozování zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů)

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 29.05.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0297/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/10/0386/19
ze dne 23.05.2019

Žádost spolku Mumraj, z.s, o individuální dotaci na projekt "Mumraj je
vícegenerační dům" - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj, z.s., o poskytnutí individuální dotace na projekt "Mumraj je
vícegenerační dům" v roce 2019 ve výši 47.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně
zdravotní a protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Mumraj, z.s., Mezilesí 2058, 193 00
Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 70104212, na projekt "Mumraj je vícegenerační dům" v roce
2019 ve výši 47.000,- Kč, a to na osobní, materiálové a nemateriálové náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt "Mumraj je vícegenerační dům" v roce 2019
spolku Mumraj, z.s., Mezilesí 2058, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 70104212, k
projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 21.06.2019
Starostka

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/0330/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/11/0387/19
ze dne 23.05.2019

Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální
dotaci na podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské
pomoci Horní Počernice - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice, o individuální dotaci na podporu sociální
služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice v roce 2019 ve výši
130.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice,
Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, na podporu sociální služby Azylový
dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice v roce 2019 ve výši 130.000,- Kč, a to na
materiálové a nemateriálové náklady

3. ukládá

předložit žádost o poskytnutí dotace na podporu sociální služby Azylový dům Střediska
křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
k projednání na ZMČ

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

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/0327/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/12/0388/19
ze dne 23.05.2019

Žádost organizace Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt
"HoPo - provozní náklady sociální služby" - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt "HoPo - provozní náklady
sociální služby" v roce 2019 ve výši 50.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní
a protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizace Neposeda. z.ú., se sídlem
Šimanovská 47, 198 00 Praha 9, IČ: 69793298, na projekt "HoPo - provozní náklady sociální
služby" ve výši 50.000,- Kč na materiálové i nemateriálové náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt "HoPo - provozní náklady sociální služby"
v roce 2019 organizaci Neposeda, z.ú., Šimanovská 47, Praha 9, 198 00, IČ: 69793298, k
projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 21.06.2019
Starostka

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/0321/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/13/0389/19
ze dne 23.05.2019

Žádost organizace Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt
"Křižovatka - provozní náklady sociální služby" - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt "Křižovatka - provozní
náklady sociální služby" v roce 2019 ve výši 50.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně
zdravotní a protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci Neposeda, z.ú., se sídlem Šimanovská
47, 198 00  Praha 9, IČ: 69793298, na projekt "Křižovatka - provozní náklady sociální služby"
ve výši 50.000,- Kč na materiálové, nemateriálové i jiné náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt "Křižovatka - provozní náklady sociální služby"
v roce 2019 organizace Neposeda, z.ú., Šimanovská 47, Praha 9, 198 00, IČ: 69793298, k
projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 21.06.2019
Starostka

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/0319/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/14/0390/19
ze dne 23.05.2019

Žádost organizace Tichý svět - chráněná pracoviště, o.p.s. o
individuální dotaci v oblasti zdravotní a sociální na projekt "Sociální
rehabilitace - Trénink pracovních a sociálních dovedností" - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace Tichý svět - chráněná pracoviště, o.p.s., o individuální dotaci v oblasti
zdravotní a sociální na projekt "Sociální rehabilitace - Trénink pracovních a sociálních
dovedností" ve výši 50.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové

2. neschvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci Tichý svět - chráněná pracoviště, o.p.s.,
Rubínova 371/20, Praha 5, 154 00, IČO: 289 31 106, na projekt "Sociální rehabilitace - Trénink
pracovních a sociálních dovedností" ve výši 50.000,- Kč, a to z důvodu, že žadatel neuvádí
pro kolik občanů HP tuto službu poskytuje.

3. ukládá

informovat Tichý svět - chráněná pracoviště, o.p.s., o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci
žádosti o poskytnutí individuální dotace na rok 2019

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 05.06.2019

Usnesení - Schváleno (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/0314/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/15/0391/19
ze dne 23.05.2019

Žádost organizace Tichý svět, o.p.s. o individuální dotaci v oblasti
zdravotní a sociální na projekt "Sociální rehabilitace" - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace Tichý svět, o.p.s., o individuální dotaci v oblasti zdravotní a sociální na
projekt "Sociální rehabilitace" ve výši 50.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně
zdravotní a protidrogové

2. neschvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci Tichý svět, o.p.s., Staňkovská 378, Praha
9, 198 00, IČO: 266 11 716, na projekt "Sociální rehabilitace" ve výši 50.000,- Kč, a to z
důvodu, a to z důvodu, že žadatel neuvádí pro kolik občanů HP tuto službu poskytuje.

3. ukládá

informovat Tichý svět, o.p.s., o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí
individuální dotace na rok 2019

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 05.06.2019

Usnesení - Schváleno (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/0313/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/16/0396/19
ze dne 23.05.2019

Návrh dopisu adresovaného zastupitelům POČERNICE JINAK na
požadavek zrealizovat na křižovatce ulic Božanovská, Šplechnerova a
Mezilesí vyvýšený přechod - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

dopis zastupitelů k podnětu na výstavbu zvýšené plochy křižovatky Božanovská,
Šplechnerova, Mezilesí a na zařazení této lokality do programu BESIP.

2. ukládá

k podnětu na výstavbu zvýšené plochy křižovatky Božanovská, Šplechnerova, Mezilesí zajistit
stanovisko Policie ČR a Silničně - správního úřadu.

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 20.06.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0329/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/17/0392/19
ze dne 23.05.2019

Návrh na kácení suchých a nebezpečných stromů - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s kácením:

a) suchých a napadených stromů

2. souhlasí

s kácením:

b) stromů nebezpečných - žádosti občanů

3. ukládá

zajistit pokácení schválených stromů do obvodu 80 cm.

3.1 zajistit pokácení schválených stromů do obvodu 80 cm.
Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 28.06.2019

4. ukládá

OMH podat žádost na OŽPD o kácení stromů přes obvod 80 cm.

4.1 OMH podat žádost na OŽPD o kácení stromů přes obvod 80 cm.
Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 07.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Člen rady
bod jednání: BJ/0325/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/18/0393/19
ze dne 23.05.2019

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "BD Mezilesí 2056/2057 – zateplení střechy" - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "BD Mezilesí
2056/2057 – zateplení střechy"

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 – Karla Polydorová, 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 ekonomické výhodnosti nabídek (75% cena, 25% doba
realizace díla)



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 "BD Mezilesí 2056/2057 –
zateplení střechy"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0342/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/19/0394/19
ze dne 23.05.2019

Připomínky k návrhu změny Statutu hlavního města Prahy - úprava
rozsahu svěření výkonu působnosti obecného stavebního úřadu
městským částem Praha 1 až Praha 22 - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

k návrhu změny Statutu hlavního města Prahy, spočívající v úpravě rozsahu svěření výkonu
působnosti obecného stavebního úřadu městským částem Praha 1 až Praha 22, připomínky
včetně jejich odůvodnění, a to podle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

2. ukládá

zaslat RMČ schválené připomínky ohledně novely Statutu hlavního města Prahy Magistrátu
hlavního města Prahy včetně přílohy

2.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 30.05.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0343/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/2/0378/19
ze dne 23.05.2019

Zahájení pilotního projektu separace použitého oleje z domácností -
(2.02)

Rada městské části Praha 20

související RMC/16/2/0226/19
 

1. bere na vědomí

návrh OŽPD zahájit pilotní projekt sběru použitého oleje od 1. 7. 2019 a to
umístěním sběrných nádob na stávající stanoviště separovaného odpadu č. 013 a 014
(spojené) v ul. Pavlišovská a na stanoviště č. 010 v ul. Libošovická.

2. schvaluje

cenu za pilotní projekt, což je jednorázová částka  1 200 Kč za zabezpečení 2 nádob
proti odcizení a 2 299 Kč/rok za svoz. Svoz bude probíhat 1x za 3 měsíce nebo v případě
časnějšího naplnění nádob dříve po telefonické domluvě.

Nádoby o objemu 240 l označené „Sběr opotřebovaných potravinářských olejů a tuků
v PVC obalech“ zůstávají majetkem svozové společnosti.

3. schvaluje

uzavření Smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů č. S/50/2019/0001.

4. ukládá

starostce podepsat Smlouvu o spolupráci při likvidaci odpadů

4.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 20.06.2019



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

informovat Radu každé 3 měsíce o průběhu pilotního projektu

5.1 informace o průběhu pilotního projektu
Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0317/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/20/0395/19
ze dne 23.05.2019

Žádost Domu dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická
1899, o technickou podporu na akci "Den dětí" - (2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Domu dětí a mládeže, Ratibořická 1899, Praha - Horní Počernice, o technickou
podporu na akci "Den dětí", která se koná dne 1. 6. 2019 od 13:00 hod u areálu ZŠ Ratibořická,
spočívající ve výpůjčce lavic, 8 sudů na odpadky s likvidací odpadu, rozmístění dopravního
značení a posekání trávy na pozemku, kdy výpůjčka pozemku byla schválena usnesením RMČ
č. RMC/12/18/0118/19

2. schvaluje

technickou podporu na akci "Den dětí", která se koná dne 1.6.2019 od 13:00 hod u areálu ZŠ
Ratibořická, s dopravou technického vybavení na místo akce dopoledne v rozsahu:

- výpůjčka 12 lavic

- výpůjčka 8 sudů na odpadky včetně likvidace odpadu

- rozmístění dopravního značení

- posekání trávy na uvedeném prostranství

3. ukládá

informovat ředitelku Domu dětí a mládeže, Ratibořická 1899, Praha - Horní Počernice, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci týkající se pořádání akce "Den dětí" dne 1.6.2019 od
13:00 hod  u areálu ZŠ Ratibořická

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 podporu akce "Den dětí", která se koná dne 1.6.2019 od 13:00 hod,
ve schváleném rozsahum, s dopravou technického vybavení na místo dopoledne v den konání
akce

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 01.06.2019

Usnesení - Schváleno (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/0339/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/22/0376/19
ze dne 23.05.2019

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/0361/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/23/0351/19
ze dne 23.05.2019

Dům dětí a mládeže-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2018 -
(5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže za rok 2018 na základě
předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2018 - rozvaha k 31.12.2018,
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018, příloha k 31.12.2018, přehled pohledávek k 31.12.2018,
inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2018.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 10.252.379,92 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 0 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 10.153.660,56 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 0 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2018 je 98.719,36 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 98 719,36 Kč následovně:
Fond odměn tj. 80%    78 900 Kč

Rezervní fond tj. 20%  19 819,36 Kč



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

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 a o
schválení účetní závěrky za rok 2018 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Ivana Vlasáková, Termín: 21.06.2019
Daně a poplatky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0348/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/24/0352/19
ze dne 23.05.2019

FZŠ Chodovická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2018 - (5.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Fakultní základní škola, Praha 9-Horní Počernice, Chodovická 2250 za
rok 2018 na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2018 - rozvaha
k 31.12.2018, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018, příloha k 31.12.2018, přehled pohledávek
k 31.12.2018, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2018.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 39.675.450,51 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 759.743,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 39.575.217,16 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 457.770,01 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2018 je 402.206,34 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 402.206,34 Kč následovně:
Fond odměn tj. 60%    241.324,00 Kč

Rezervní fond tj. 40%    160.882,34 Kč



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

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 a o
schválení účetní závěrky za rok 2018 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Ivana Vlasáková, Termín: 21.06.2019
Daně a poplatky

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0350/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/25/0353/19
ze dne 23.05.2019

Chvalský zámek-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2018 - (5.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Chvalský zámek,příspěvková organizace za rok 2018
na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2018 - rozvaha k
31.12.2018, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018, příloha k 31.12.2018, přehled pohledávek k
31.12.2018, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2018.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 8.411.786,30 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 1.584.620,48 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 7.866.852,08 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 1.207.616,34 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2018 je 921.938,36 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 921.938,36 Kč následovně:
Fond odměn tj. 55%    507.066,- Kč

Rezervní fond tj. 45%  414.872,36 Kč



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

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 a o
schválení účetní závěrky za rok 2018 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Ivana Vlasáková, Termín: 21.06.2019
Daně a poplatky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0351/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/26/0354/19
ze dne 23.05.2019

KC Horní Počernice-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2018 -
(5.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Kulturní centrum Horní Počernice za rok 2018 na základě předložených
podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2018 - rozvaha k 31.12.2018, výkaz zisku a
ztráty k 31.12.2018, příloha k 31.12.2018, přehled pohledávek k 31.12.2018, inventarizace
rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2018

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 10.080.957,09 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 94.226,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 9.668.818,77 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 13.179,31,- KČ.

Hospodářský výsledek za rok 2018 je 493.185,01 Kč.

.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 493.185,01 Kč následovně:

Fond odměn tj. 30%   147.955,- Kč

Rezervní fond tj. 70%  345.230,01 Kč



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

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 a  o
schválení účetní závěrky za rok 2018 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Ivana Vlasáková, Termín: 21.06.2019
Daně a poplatky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0352/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/27/0355/19
ze dne 23.05.2019

MŠ U Rybníčku-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2018 - (5.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Mateřská škola" U Rybníčku", Praha 9-Horní Počernice, Křovinovo nám. 115 za
rok 2018 na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2018 - rozvaha
k 31.12.2018, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018, příloha k 31.12.2018, přehled pohledávek
k 31.12.2018, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2018

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 11.463.639,81 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 20.500,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 11.413.341,78 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 5.967,96 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2018 je 64.830,07 Kč.

.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 64.830,07 Kč následovně:
Fond odměn tj. 80%    51.864,- Kč

Rezervní fond tj. 20%    12.966,07 Kč



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

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 a o
schválení účetní závěrky za rok 2018 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Ivana Vlasáková, Termín: 21.06.2019
Daně a poplatky

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0353/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/28/0356/19
ze dne 23.05.2019

MŠ Chodovická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2018 - (5.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Mateřská škola, Praha 9-Horní Počernice, Chodovická 1900 za rok 2018
na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2018 - rozvaha k
31.12.2018, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018, příloha k 31.12.2018, přehled pohledávek k
31.12.2018, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2018

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 30.944.883,14 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 15.550,- Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 30.798.939,84 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 2.500,- Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2018 je 158.993,30 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 158.993,30 Kč následovně:
Fond odměn tj. 80%   127.194,- Kč

Rezervní fond tj. 20%   31.799,30 Kč



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

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 a o
schválení účetní závěrky za rok 2018 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Ivana Vlasáková, Termín: 21.06.2019
Daně a poplatky

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0354/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/29/0357/19
ze dne 23.05.2019

Místní veřejná knihovna-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2018
- (5.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Místní veřejná knihovna, Praha 9-Horní Počernice, Náchodská 754 za rok 2018
na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2018 - rozvaha k
31.12.2018, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018, příloha k 31.12.2018, přehled pohledávek k
31.12.2018, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2018

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 6.101.832,77 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,00 Kč.

Celkové výdaje z hlavní činnosti jsou ve výši 5.447.509,43 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,00 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2018 je 654.323,34 Kč.

.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 654.323,34 Kč
následovně:

Rezervní fond tj. 69%    454.323,34 Kč

Fond odměn tj. 31%    200.000,- Kč



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

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 a o
schválení účetní závěrky za rok 2018 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Ivana Vlasáková, Termín: 21.06.2019
Daně a poplatky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0355/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/3/0379/19
ze dne 23.05.2019

Regulace hazardních her na území hl.m. Prahy - návrhy na změnu
obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl.m. Prahy - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. nepožaduje

změny stávající regulace provozování hazardních her na území městské části Praha 20
obsažené v obecně závazné vyhlášce č. 10/2013 Sb. hl.m. Prahy ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 10/2015 Sb. hl.m. Prahy a setrvává na požadavku nestanovovat žádná adresná
místa, na kterých lze na území městské části Praha 20 provozovat hazardní hry.

2. ukládá

PO informovat v tomto směru písemně Magistrát hl.m. Prahy

2.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Termín: 31.05.2019
Právník

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0336/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/30/0358/19
ze dne 23.05.2019

ZŠ a MŠ Spojenců-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2018 -
(5.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Základní škola a Mateřská škola, Praha 9-Horní Počernice, Spojenců 1408  za
rok 2018 na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2018 - rozvaha
k 31.12.2018, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018, příloha k 31.12.2018, přehled pohledávek
k 31.12.2018, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2018.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 20.814.101,33 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 76.627,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 20.601.187,04 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 2.400,00 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2018 je 287.141,29 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 287.141,29 Kč následovně:

Fond odměn tj. 50%    143.570,65 Kč

Rezervní fond tj. 50%  143.570,64 Kč



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

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 a o
schválení účetní závěrky za rok 2018 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Ivana Vlasáková, Termín: 21.06.2019
Daně a poplatky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0356/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/31/0359/19
ze dne 23.05.2019

ZŠ Ratibořická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2018 - (5.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Základní škola, Praha 9-Horní Počernice, Ratibořická 1700 za rok 2018
na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2018 - rozvaha k
31.12.2018, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018, příloha k 31.12.2018, přehled pohledávek k
31.12.2018, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2018.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 44.000.838,01 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 361.425,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 44.000.791,95 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 77.826,00 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2018 je 283.645,06 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 283.645,06 Kč následovně:
Fond odměn tj. 80%    226.916,04 Kč

Rezervní fond tj. 20%    56.729,02 Kč



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

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 a o
schválení účetní závěrky za rok 2018 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Ivana Vlasáková, Termín: 21.06.2019
Daně a poplatky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0357/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/32/0360/19
ze dne 23.05.2019

ZŠ Stoliňská-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2018 - (5.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Základní škola, praha 9-Horní Počernice, Stoliňská 823 za rok 2018 na základě
předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2018 - rozvaha k 31.12.2018,
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018, příloha k 31.12.2018, přehled pohledávek k 31.12.2018,
inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2018.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 35.765.940,97 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 285.680,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 35.526.221,38 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 216.025,00 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2018 je 309.374,59 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 309.374,59 Kč následovně:

Fond odměn tj. 80%    247.499,00 Kč

Rezervní fond tj. 20%    61.875,59 Kč



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

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 a o
schválení účetní závěrky za rok 2018 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Bc. Ivana Vlasáková, Termín: 21.06.2019
Daně a poplatky

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0358/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/33/0361/19
ze dne 23.05.2019

Rozpočtové opatření č. 54 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 z rozpočtu hl. m. Prahy na
přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti - (5.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 54   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 z rozpočtu hl.
m. Prahy na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 70,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 54   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 z rozpočtu hl. m. Prahy na přípravu a zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti.

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0316/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/34/0362/19
ze dne 23.05.2019

Rozpočtové opatření č. 55 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 –
udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2019 -
(5.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 55 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením
ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti prevence
kriminality v roce 2019 ve výši 133,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 55 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – udělení grantů hl. m.
Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2019

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0323/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/35/0363/19
ze dne 23.05.2019

Rozpočtové opatření č. 56 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 –
udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti primární prevence ve školách a
školských zařízení pro rok 2019 - (5.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 56 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č.
ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti primární prevence
ve školách a školských zařízení pro rok 2019 ve výši 204,9 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMC rozpočtové opatření č. 56 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – udělení grantů hl. m.
Prahy v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízení pro rok 2019

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0324/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/36/0364/19
ze dne 23.05.2019

Rozpočtové opatření č. 57 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 -
poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu
práce České republiky na výkon pěstounské péče - (5.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č.  57  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního
rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče ve výši 48,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  57  MČ  Praha 20 na rok 2019
schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon
pěstounské péče

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0341/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/37/0365/19
ze dne 23.05.2019

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 8603374160 pro pojištění
odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli -
(5.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 8603374160 pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za
škodu způsobenou zaměstnavateli

2. ukládá

uzavřít a podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě č. 8603374160 pro pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 24.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0345/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/38/0366/19
ze dne 23.05.2019

Účetní závěrka MČ Praha 20 za rok 2018 - (5.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou účetní závěrku MČ Praha 20 za rok 2018. Na základě předložených podkladů viz.
přiložené přílohy (celkem 11 příloh - bez důvodové zprávy) poskytuje účetní závěrka MČ Praha
20 za rok 2018 v rozsahu posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace jednotky.

2. ukládá

předložit ke schválení účetní závěrku za rok 2018 na ZMČ

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová,
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Kateřina Nováková, Hlavní účetní
bod jednání: BJ/0360/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/39/0367/19
ze dne 23.05.2019

Informace - rekonstrukce půdních bytových prostor v ul. Jívanská
1743, 1744 a ul. Dobšická 1741, 1742 - (6.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o rekonstrukci půdních bytových prostor v ul. Jívanská 1743, 1744 a ul. Dobšická
1741, 1742

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0349/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/4/0380/19
ze dne 23.05.2019

Uzavření dodatku s POPE servis s.r.o. ke smlouvě S/70/2017/0022 -
(2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku se společností Pope servis s.r.o. ke smlouvě S/70/2017/0022 o poskytování
servisních služeb pro komunitní centrum MČ Praha 20.

2. ukládá

uzavřít dodatek se společností Pope servis s.r.o. ke smlouvě S/70/2017/0022 o poskytování
servisních služeb pro komunitní centrum MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 30.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0333/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/40/0368/19
ze dne 23.05.2019

Seznámení s výsledkem kontroly přenesené působnosti na úseku
ochrany životního prostředí - (6.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

tento výsledek kontroly výkonu přenesené působnosti naúseku ochrany životního prostředí:

Kontrolní orgán konstatuje z hlediska dodržování zásady zákonnosti, že při kontrole byly
zjištěny drobné nedostatky, u agendy ochrany vod bylo zjištěno nedostatků více, což je dáno
tím, že městské části Praha 1 - 22 vykonávají na tomto úseku poměrně rozsáhlou a velmi
náročnou agendu, a to nejen z hlediska odbornosti, ale i z pohledu složitosti správní úpravy.

Agendy jsou celkově vedeny na dobré úrovni, agenda vod na uspokojivé úrovni.

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/0340/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/41/0369/19
ze dne 23.05.2019

Metodické doporučení MHMP pro údržbu trávníků - (6.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

metodické doporučení MHMP pro údržbu travnatých ploch v době sucha

2. ukládá

OŽPD seznámit s ním OMH a dodavatele předmětných prací, členy komise životního prostředí
i občany Horních Počernic, protože je aplikovatelné pro všechny vlastníky a správce zeleně

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 31.05.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0338/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/42/0375/19
ze dne 23.05.2019

Uzavření dodatku k dohodě o stanovení individuálních cen - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Uzavření dodatku k Dohodě o stanovení individuálních cen k poskytnutému cash-
poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt s KB a.s.

2. ukládá

Uzavřít a podepsat dodatek k Dohodě o stanovení individuálních cen k poskytnutému cash-
poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt s KB a.s.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 24.06.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Bc. Ivana Vlasáková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0364/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/43/0370/19
ze dne 23.05.2019

Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o finanční dar na
podporu charitativního běhu "Běh pro střechu nad hlavou" - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9 -
Horní Počernice, IČ: 69780145 o poskytnutí finančního daru na pokrytí výdajů na charitativní
běh " Běh pro střechu nad hlavou"

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám.
11/16, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 69780145, ve výši 10.000,- Kč na částečné
pokrytí nákladů 1. ročníku charitativního běhu "Běh pro střechu nad hlavou"

3. ukládá

informovat žadatele, Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16,
193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ:69780145, o usnesení Rady městské části Praha 20  ve
věci poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 05.06.2019



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

4. ukládá

uzavřít se Střediskem křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, 193 00
Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 69780145, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši
10.000,- Kč na podporu pořádání charitativního běhu "Běh pro střechu nad hlavou"

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 05.06.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

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/0363/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/44/0371/19
ze dne 23.05.2019

Organizační změna na Odboru místního hospodářství - navýšení počtu
zaměstnanců - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

důvody pro navrhované navýšení počtu pracovníků Odboru místního hospodářství

2. schvaluje

navýšení celkového počtu pracovních míst v Odboru místního hospodářství  o 1 kumulovanou
pracovní pozici referent životního prostředí - administrativní a spisový referent a 2 pracovní
místa zahradník - dělník, s účinností od 1. 6. 2019 

3. ukládá

aktualizovat Organizační řád dle tohoto usnesení

3.1 Zodpovídá: , Termín: 28.06.2019
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/0181/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/45/0372/19
ze dne 23.05.2019

Informace o jednání na Odboru územního rozvoje MHMP konaného dne
14.5.2019 ohledně změn územního plánu Z2870 a Z2872 - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci ohledně stavu změn územního plánu Z2870 ("Vymezení trasy sběrné komunikace
městského významu, tzv. komunikační spojky MUK Beranka, mezi ulicí Ve Žlíbku a MUK
Beranka a její zařazení mezi VPS") a Z2872 ("Přeložka komunikace K Berance podle původního
konceptu územního plánu jižním směrem"), kdy pro další stupeň projednání změny Z2870
je třeba v ZMČ schválit předání ověřovací studie a kdy v případě úmyslu ochrany stávající
cyklostezky formou změny územního plánu je třeba vzít zpět podnět na změnu Z2872 a podat
podnět nový, zahrnující širší území.

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0367/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/46/0373/19
ze dne 23.05.2019

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „FZŠ
Chodovická 2250 Rekonstrukce bezbariérového WC u jídelny“ - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "FZŠ Chodovická 2250
Rekonstrukce bezbariérového WC u jídelny“ společnosti Genel Invest holding s.r.o., Toužimská
1051/24F, Kbely, 197 00 Praha, IČ 04217519 s nabídkovou cenou 830 743,30 Kč bez DPH (1
005 199,39 Kč včetně DPH)

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "FZŠ Chodovická 2250 Rekonstrukce
bezbariérového WC u jídelny" se společností Genel Invest holding s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 06.06.2019

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/0370/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/47/0374/19
ze dne 23.05.2019

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ
Spojenců 2170/44 - Rozvody ZTI II. Etapa I. část - třídní pavilon“ -
(7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "MŠ Spojenců 2170/44 - Rozvody
ZTI II. Etapa I. část - třídní pavilon“ společnosti BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o. Palackého
465/16, 70200 Ostrava – Přívoz IČO: 25392077, s nabídkovou cenou 1 273 404 Kč bez DPH
(1 540 818,84 Kč včetně DPH), dle doporučení výběrové komise

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "MŠ Spojenců 2170/44 - Rozvody ZTI II. Etapa
I. část - třídní pavilon" se společností BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o. Palackého 465/16, 70200
Ostrava – Přívoz IČO: 25392077

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 06.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0371/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/5/0381/19
ze dne 23.05.2019

Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m.
Prahy, kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy. - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh Nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují
oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze místní  komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

2. ukládá

paní starostce zaslat stanovisko Rady městské části Praha 20 k návrhu Nařízení, kterým se
mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých
lze místní  komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými
předpisy.

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 29.05.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0328/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/6/0382/19
ze dne 23.05.2019

Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací MČ Praha 20 za I.
pololetí 2019 - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odměny za I. pololetí roku 2019 ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Městská část Praha 20, předložené v písemné formě neveřejné přílohy

2. ukládá

informovat ředitele příspěvkových organizací o udělené odměně za I. pololetí roku 2019
a zajistit výplatu schválené odměny ředitelům příspěvkových organizací prostřednictvím
mzdového účetního příspěvkové organizace

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 14.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/0344/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/7/0383/19
ze dne 23.05.2019

Žádost ALL STARS CUP, z.s., o poskytnutí finančního daru na podporu
mezinárodního juniorského fotbalového turnaje "All Stars Cup" -
(2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ALL STARS CUP, z.s.., Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4, IČ: 02238489, o
poskytnutí finančního daru  na pokrytí výdajů na mezinárodni juniorský fotbalový turnaj "All
Stars Cup", spolupořádaný s Fotbalovou asociací ČR, ve spolupráci s kluby SK Slavia Praha
a Bohemians Praha 1905

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na pořádání
mezinárodního juniorského fotbalového turnaje "All Stars Cup" pořádaného ALL STARS CUP,
z.s.., Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4, IČ: 02238489

3. ukládá

informovat žadatele, ALL STARS CUP, z.s.., Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4,
IČ: 02238489, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 05.06.2019



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 agenturou ALL STARS CUP, z.s., Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4, IČ: 02238489,
smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč na podporu pořádání mezinárodního
juniorského fotbalového turnaje "All Stars Cup"

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 05.06.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, 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/0337/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/8/0384/19
ze dne 23.05.2019

Žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Spojenců 1408, o souhlas s čerpáním finančních prostředků
z fondu investic. - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408,
o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic ve výši 150.754,- Kč za účelem
pořízení elektrického kotle Desco 700 pro školní jídelnu při MŠ Spojenců 2170.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Spojenců 1408, ve  výši 150.754,- Kč vč. DPH, za účelem pořízení elektrického
kotle Desco 700 pro školní jídelnu při MŠ Spojenců 2170, kdy dodavatelem je společnost
Honey,s.r.o, se sídlem Poděbradská 12, 190 00 Praha 9, IČ: 26749131.

3. ukládá

informovat ředitelku Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců
1408, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci čerpání finančních prostředků z fondu investic v
celkové výši 150.754,- Kč za účelem pořízení elektrického kotle Desco 700 pro školní jídelnu
při MŠ Spojenců 2170.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 04.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0335/2019



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

21. schůze

číslo RMC/21/9/0385/19
ze dne 23.05.2019

Žádost spolku Mumraj, z.s., o individuální dotaci na projekt "
ŠKOLIČKA - školka na nečisto - adaptační program a letní prázdninové
příměstské tábory" - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj, z.s., o poskytnutí individuální dotace na projekt "ŠKOLIČKA - školka
nanečisto - adaptační program a letní prázdninové příměstské tábory" v roce 2019 ve výši
49.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Mumraj, z.s., Mezilesí 2058, 193 00 Praha
9 - Horní Počernice, IČO: 70104212, na projekt "ŠKOLIČKA - školka nanečisto - adaptační
program a letní prázdninové příměstské tábory ve výši 49.000,- Kč, a to na osobní, materiálové
a nemateriálové náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt "ŠKOLIČKA - školka nanečisto - adaptační
program a letní prázdninové příměstské tábory" v roce 2019 spolku Mumraj, z.s., Mezilesí
2058, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 70104212, k projednání v ZMČ

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

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/0331/2019


