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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

22. jednání datum konání:
06.06.2019

 
čís. RMC/22/1/0397/19 - RMC/22/9/0405/19

 
 
 
 
 



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

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

22. schůze

číslo RMC/22/1/0397/19
ze dne 06.06.2019

Uzavření dodatku č. 2019 0001 k nájemní smlouvě č. SBF 1999 0040 -
(2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření dodatku č. 2019 0001 k nájemní smlouvě č. SBF 1999 0040.

2. ukládá

-  uzavřít dodatek č. 2019 0001 k nájemní smlouvě č. SBF 1999 0040.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 12.07.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0374/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/10/0406/19
ze dne 06.06.2019

Informace o zahájení zjišťovacího řízení EIA na záměr "Klánovická
spojka" - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

oznámení o zahájení  zjišťovacího řízení podle zákona č.100/2001 Sb.  o posuzování vlivů na
životní prostředí na záměr "Klánovická spojka"

2. bere na vědomí

že stanovisko Rady z záměru "Klánovická spojka" musí být na orgán EIA odesláno do 30 dnů
od vyvěšení informace na úřední desce MHMP.

3. ukládá

tajemníkům komisí zajistit projednání záměru v komisích

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 26.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0381/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/11/0407/19
ze dne 06.06.2019

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S/20/2018/0092 - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S/20/2018/0092

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S/20/2018/0092

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0400/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/12/0408/19
ze dne 06.06.2019

Žádost spolku Mladé Běchovice, z.s. o finanční dar na podporu
běžeckého závodu "Mladé Běchovice" - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru spolku Mladé Běchovice, z.s., V Potočinách 206, 190
11 Praha - Běchovice, IČ: 02375800 na pokrytí výdajů na 54. ročník běžeckého závodu "Mladé
Běchovice"

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč za účelem částečného pokrytí nákladů na
54. ročník běžeckého závodu "Mladé Běchovice" pořádaný spolkem Mladé Běchovice, z.s., V
Potočinách 206, 190 11 Praha - Běchovice, IČ: 02375800

3. ukládá

informovat žadatele, Mladé Běchovice, z.s., V Potočinách 206, 190 11 Praha - Běchovice, o
usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru na částečnou úhradu
nákladů na 54. ročník běžeckého závodu "Mladé Běchovice"

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 19.06.2019



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 spolkem Mladé Běchovice, z.s., V Potočinách 206, 190 11 Praha - Běchovice, IČ:
02375800, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč na částečnou úhradu
nákladů na 54. ročník běžeckého závodu "Mladé Běchovice"

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 19.06.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, 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/0362/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/13/0409/19
ze dne 06.06.2019

Žádost spolku Mumraj, z.s., o individuální dotaci na projekt
"Vícegenerační ateliéry Mumraje" - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj, z.s., o poskytnutí individuální dotace v roce 2019 na projekt "
Vícegenerační ateliéry Mumraje" ve výši 28.000,- Kč a doporučení Komise kultury a zahraniční
spolupráce

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 v roce 2019 spolku Mumraj, zs., Mezilesí
2058, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 70104212, na projekt "Vícegenerační ateliéry
Mumraje" ve výši 28.000,- Kč, a to na osobní, materiálové a nemateriálové náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace v roce 2019 na projekt "Vícegenerační ateliéry
Mumraje" 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: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

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

předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0368/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/14/0410/19
ze dne 06.06.2019

Žádost spolku Mumraj, z.s., o individuální dotaci na podporu akcí pro
rodiny v Horních Počernicích - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj, z.s., o poskytnutí individuální dotace na podporu akcí pro rodiny v
Horních Počenicích v roce 2019 ve výši 51.000,- Kč a doporučení Komise kultury a zahraniční
spolupráce

2. souhlasí

s poskytnutím dotace v roce 2019 z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Mumraj, z.s., Mezilesí 2058,
193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 70104212, na podporu akcí pro rodiny v Horních
Počernicích ve výši 45.000,- Kč, a to na osobní, materiálové a nemateriálové náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace v roce 2019 na podporu akcí pro rodiny v Horních
Počernicích 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: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

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

předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0369/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/15/0411/19
ze dne 06.06.2019

Žádost spolku Mumraj, z.s. o finanční dar na zakoupení dárků pro děti
na akci "Pohádkový les" - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,- Kč spolku Mumraj, z.s., Mezilesí 2058/6,
193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 701 04 212, na pokrytí výdajů na dárky pro děti na
akci "Pohádkový les"

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,- Kč za účelem částečného pokrytí nákladů na
zakoupení dárků pro děti na akci "Pohádkový les" pořádanou spolkem Mumraj, z.s., Mezilesí
2058/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 701 04 212

3. ukládá

informovat žadatele, Mumraj, z.s., Mezilesí 2058/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, o
usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.06.2019



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 spolkem Mumraj, z.s., Mezilesí 2058/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 701
04 212, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,- Kč na zakoupení dárků pro děti
na akci "Pohádkový les"

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

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

předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0375/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/16/0412/19
ze dne 06.06.2019

Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu
investic - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o souhlas
s čerpáním finančních prostředků z fondu investic ve výši 180.759,- Kč za účelem pořízení
serveru SUPERMICRO Tower/4U, vč. příslušenství a operačního systému pro zajištění výuky
dle standardu ICT vydaného MŠMT.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Chodovická 2250, ve  výši 180.759,- Kč vč. DPH za účelem pořízení serveru
SUPERMICRO Tower/4U, vč. příslušenství a operačního systému, kdy dodavatelem je
společnost POPE servis s.r.o., se sídlem Mezihoří 2855/2, 193 00  Praha 9 – Horní Počernice,
IČ: 27081745.

3. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci čerpání finančních prostředků z fondu investic v celkové



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

výši 180.749,- Kč za účelem pořízení serveru SUPERMICRO Tower/4U, vč. příslušenství a
operačního systému pro zajištění výuky dle standardu ICT vydaného MŠMT..

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0372/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/17/0413/19
ze dne 06.06.2019

Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální
dotaci na podporu činnosti Klubu seniorů Střediska křesťanské pomoci
Horní Počernice - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice, o individuální dotaci v roce 2019 na
podporu činnosti Klubu seniorů Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice ve výši 15.000,-
Kč a doporučení Komise kultury a zahraniční spolupráce

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice,
na podporu činnosti Klubu seniorů Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice v roce 2019
ve výši 15.000,- Kč, a to na nemateriálové náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na podporu činnosti Klubu seniorů Střediska křesťanské
pomoci Horní Počernice v roce 2019 Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo
nám. 11/16, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 24.06.2019
Místostarosta

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

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

předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0373/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/18/0414/19
ze dne 06.06.2019

Návrh na přidělení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu MČ
Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní
Počernice a MA21 pro rok 2019 - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh na přidělení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit
v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a místní Agenda 21 pro rok 2019 a doporučení
Komise pro projekt Zdravá MČ a MA21

2. souhlasí

s přidělením účelových neinvestičních dotací z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci
projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 2019, a to v následující výši:

• spolku MUMRAJ na projekt "Vzděláváme pro udržitelný rozvoj" ve výši  20 000,- Kč
• ZŠ Stoliňská na projekt "Táto, mámo, pojeďme spolu" ve výši 30 000,- Kč
• spolku Neposeda na projekt "Zdravíme Mezilesí III" ve výši 20 000,- Kč

3. ukládá

předložit návrh přidělení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu
aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 2019 ke schválení v ZMČ

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

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Petra Prokůpková, Koordinátor komunikace s médii
bod jednání: BJ/0403/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/19/0415/19
ze dne 06.06.2019

Žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s., o individuální dotaci na obnovu a pořízení vybavení, údržbu
Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích, dopravu a
potraviny na tábor - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci
na obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích,
dopravu a potraviny na tábor v roce 2019 ve výši 214.000,- Kč a doporučení Komise bytové,
sociálně zdravotní a protidrogové

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Junák - český skaut, středisko Oheň
Horní Počernice, z.s., na obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikace a
vzdělávání vedoucích, dopravu a potraviny na tábor v roce 2019 ve výši 214.000,- Kč, a to
na materiálové, nemateriálové a jiné náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu,
kvalifikace a vzdělávání vedoucích, dopravu a potraviny na tábor v roce 2019 spolku Junák -



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

český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 9,
IČO: 63834910, k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 24.06.2019
Místostarosta

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

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

Radka Tadičová, DiS., Referent
bod jednání: BJ/0378/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/2/0398/19
ze dne 06.06.2019

Návrh na uzavření dodatku č. 2019 0001 k nájemní smlouvě č.
S/121/19/0168 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 2019 0001 k nájemní smlouvě č. S/121/19/0168 k  bytu číslo 7, standard
s příslušenstvím v Domě s pečovatelskou službou.

2. ukládá

uzavřít dodatek č. 2019 0001 k nájemní smlouvě č. S/121/19/0168 k  bytu číslo 7, standard
s příslušenstvím v Domě s pečovatelskou službou

2.1 Zodpovídá: Oddělení majetkoprávní Termín: 01.07.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0383/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/20/0416/19
ze dne 06.06.2019

Žádost organizace Ruka pro život, o.p.s., o individuální dotaci v oblasti
zdravotní a sociální na aktivity zaměřené na pomoc lidem v krizových
situacích - (2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace Ruka pro život, o.p.s., o individuální dotaci v oblasti zdravotní a sociální
na aktivity zaměřené na pomoc lidem v krizových situacích ve výši 32.000,- Kč a doporučení
Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci Ruka pro život, o.p.s., Rajmonova
1199/4, 182 00 Praha 8, IČO: 270 17 699, na aktivity zaměřené na pomoc lidem v krizových
situacích ve výši 32.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s organizací Ruka pro život, o.p.s.,
Rajmonova 1199/4, 182 00 Praha 8, IČO: 270 17 699, na aktivity zaměřené na pomoc lidem
v krizových situacích

4. ukládá

informovat organizaci Ruka pro život, o.p.s., o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci žádosti
o poskytnutí individuální dotace na rok 2019

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 19.06.2019



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

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na aktivity zaměřené na pomoc
lidem v krizových situacích s organizací Ruka pro život, o.p.s., Rajmonova 1199/4, 182 00
Praha 8

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 19.06.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, 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/0376/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/21/0417/19
ze dne 06.06.2019

žádost Městské části Praha 9 o finanční dar na podporu fotbalového
turnaje žáků základních škol "Velká devítka" - (2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru Městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha
9, IČO: 00063894 na pokrytí výdajů na fotbalový turnaj žáků základních škol "Velká devítka"
ve výši 7.500,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč za účelem částečného pokrytí nákladů na
fotbalový turnaj žáků základních škol "Velká devítka" pořádaný Městskou částí Praha 9,
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9, IČO: 00063894

3. ukládá

informovat žadatele, Městskou část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9, IČO:
00063894, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.06.2019



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 Městskou částí Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9, IČO: 00063894, smlouvu
o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na podporu pořádání fotbalového turnaje žáků
základních škol "Velká devítka"

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.06.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, 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/0406/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/22/0418/19
ze dne 06.06.2019

Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice o individuální
dotaci na podporu celoročních sportovních aktivit TJ Sokol Horní
Počernice a provozu vlastních sportovních zařízení TJ v roce 2019 -
(2.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice o poskytnutí individuální dotace na
podporu celoročních sportovních aktivit v TJ a provozu vlastních sportovních zařízení TJ v roce
2019 ve výši 910.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Tělovýchovná jednota Sokol Horní
Počernice, Chvalkovická 2031/47, 193 00 Praha 9, IČO: 00538647 na podporu celoročních
sportovních aktivit v TJ a provozu vlastních sportovních zařízení TJ v roce 2019 ve výši
910.000,- Kč a to na osobní, materiálové, nemateriálové a jiné náklady



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

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na podporu celoročních sportovních aktivit v TJ a
provozu vlastních sportovních zařízení TJ v roce 2019 spolku Tělovýchovná jednota Sokol Horní
Počernice, Chvalkovická 2031/47, 193 00 Praha 9, IČO: 00538647,  k projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 24.06.2019
Místostarosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, 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/0399/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/23/0419/19
ze dne 06.06.2019

Žádost spolku Senior fitnes, z.s., o individuální dotaci na projekt
"Senioři Prahy 20 v pohybu" - (2.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Senior fitnes, z.s., o individuální dotaci na projekt "Senioři Prahy 20 v pohybu"
v roce 2019 ve výši 70.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Senior fitnes, z.s., na projekt "Senioři
Prahy 20 v pohybu" v roce 2019 ve výši 30.000,- Kč, a to na osobní, materiálové a
nemateriálové náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt "Senioři Prahy 20 v pohybu" v roce 2019
spolku Senioři fitnes, z.s., Uralská 770/6, 160 00 Praha 6, IČO: 22724770, k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 24.06.2019
Místostarosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, 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/0388/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/24/0420/19
ze dne 06.06.2019

Žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s., o individuální dotaci na obnovu a pořízení sportovního vybavení,
všestranný sport dětí a mládeže, reprezentaci na turnajích a závodech
- (2.24)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci
na obnovu a pořízení sportovního vybavení, všestranný sport dětí a mládeže, reprezentaci na
turnajích a závodech v roce 2019 ve výši 78.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže
a volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní
Počernice, z.s., na obnovu a pořízení sportovního vybavení, všestranný sport dětí a mládeže,
reprezentaci na turnajích a závodech v roce 2019 ve výši 78.000,- Kč, a to na materiálové,
nemateriálové a jiné náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na obnovu a pořízení sportovního vybavení, všestranný
sport dětí a mládeže, reprezantaci na turnajích a závodech v roce 2019 spolku Junák - český



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

skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 9, IČO:
63834910, k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 24.06.2019
Místostarosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, 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/0386/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/25/0421/19
ze dne 06.06.2019

Žádost BikeRanch Team z.s. o individuální dotaci na projekt
"BikeRanch Team - Juniorský cyklistický oddíl - Startovné A týmu" -
(2.25)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku BikeRanch Team z.s., o individuální dotaci na projekt "BikeRanch Team -
Juniorský cyklistický oddíl - Startovné A týmu" v roce 2019 ve výši 181.000,- Kč a doporučení
Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku BikeRanch Team z.s., Křovinovo nám.
6/6, 193 00 Praha 9, IČO: 677 78 241, na projekt "BikeRanch Team - Juniorský cyklistický oddíl
- Startovné A týmu" ve výši 50.000,- Kč, a to na osobní, jiné, materiálové a nemateriálové
náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt "BikeRanch Team - Juniorský cyklistický oddíl
- Startovné A týmu" v roce 2019 spolku BikeRanch Team z.s., Křovinovo nám. 6/6, 193 00
Praha 9, IČO: 677 78 241, k projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 24.06.2019
Místostarosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, 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/0384/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/26/0422/19
ze dne 06.06.2019

Žádost Terezy Pinkavové, zastoupené zákonným zástupcem Martinou
Sixtovou, o individuální dotaci na sportovní aerobik - (2.26)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Terezy Pinkavové, zastoupené zákonným zástupcem Martinou Sixtovou, o individuální
dotaci na sportovní aerobik v roce 2019 ve výši 42.000,- Kč a doporučení Komise sportu,
mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 žadatelce Tereze Pinkavové, zastoupené zákonným
zástupcem Martinou Sixtovou, XXXXXXXX XXXXXXX, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, na
sportovní aerobik v roce 2019 ve výši 42.000,- Kč, a to na materiálové, nemateriálové a jiné
náklady

3. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Martinou Sixtovou,
zákonným zástupcem žadatelky Terezy Pinkavové, XXXXXXXX XXXXXXX, Praha 9 - Horní
Počernice, 193 00



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

4. ukládá

informovat žadatelku, Terezu Pinkavovou, zastoupenou zákonným zástupcem Martinou
Sixtovou, o usnesení Rady m.č. Prahy 20 ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na
sportovní aerobik na rok 2019

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 21.06.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, 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/0412/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/27/0423/19
ze dne 06.06.2019

Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na
podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu - (2.27)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o poskytnutí individuální dotace na podporu dětí
a mládeže v oblasti fotbalu ve výši 355.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a
volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku SC Xaverov Horní Počernice, z.s.,
Božanovská 2098, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 26604850 na podporu dětí a mládeže
v oblasti fotbalu ve výši 355.000,- Kč, a to na osobní, materiálové, nemateriálové a jiné
náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu spolku SC
Xaverov Horní Počernice. z.s., Božanovská 2098, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice, IČO:
26604850, k projednání na ZMČ

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

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, 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/0409/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/28/0424/19
ze dne 06.06.2019

Záměr bezúplatného nabytí pozemku KN parc. č. 575/1 a stavby –
komunikace v k. ú. Horní Počernice, obec Praha z vlastnictví spol.
Canaba – Pozemní stavby s.r.o. - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s bezúplatným nabytím pozemku KN parc. č. 575/1 o výměře 869 m2, druh pozemku
– ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, z vlastnictví spol. Canaba – Pozemní stavby s.r.o.

- s bezúplatným nabytím stavby komunikace na pozemku KN parc. č. 575/1 v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví spol. Canaba – Pozemní stavby s.r.o.

 - s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vyvolané investice se společností
Canaba – Pozemní stavby s.r.o.

.

2. ukládá

 - předložit záměr bezúplatného nabytí pozemku KN parc. č. 575/1 o výměře 869 m2, druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, z vlastnictví spol. Canaba – Pozemní stavby s.r.o., k projednání v ZMČ Praha

- předložit záměr bezúplatného nabytí stavby komunikace na pozemku KN parc. č. 575/1 v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví spol. Canaba – Pozemní stavby s.r.o., k projednání
v ZMČ Praha.



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

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0393/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/29/0425/19
ze dne 06.06.2019

Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č.
3975/7, KN parc. č. 3976/72, KN parc. č. 4468/5, KN parc. č. 4468/49,
KN parc. č. 4473/1, KN parc. č. 4473/5, KN parc. č. 3968/61, KN parc.
č. 4485/4 a k spoluvlastnickému podílu ve výši 7/48 k pozemku KN
parc. č. 4565/2 a KN parc. č. 1858/2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- doplňující informace odboru evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 12. 3. 2019 k
záměru odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 3975/7, KN parc. č.
3976/72, KN parc. č. 4468/5, KN parc. č. 4468/49, KN parc. č. 4473/1, KN parc. č. 4473/5,
KN parc. č. 3968/61, KN parc. č. 4485/4 a k spoluvlastnickému podílu ve výši 7/48 k pozemku
KN parc. č. 4565/2 a KN parc. č. 1858/2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha.

2. trvá

- na usnesení č. RMC/126/19/1866/18 ze dne 4. 9. 2018

3. ukládá

 - předložit záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 3975/7

o výměře 54 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, KN

parc. č. 3976/72 o výměře 375 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – dálnice,

KN parc. č. 4468/5 o výměře 2290 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná

plocha, KN parc. č. 4468/49 o výměře 449 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– jiná plocha, KN parc. č. 4473/1 o výměře 425 m2, druh pozemku– ostatní plocha, způsob

využití – jiná plocha, KN parc. č. 4473/5 o výměře 340 m2, druh pozemku– ostatní plocha,

způsob využití – jiná plocha, KN parc. č. 3968/61 o výměře 3352 m2, druh pozemku – orná

půda, KN parc. č. 4485/4 o výměře 344 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –
jiná plocha a k spoluvlastnickému podílu ve výši 7/48 k pozemku KN parc. č. 4565/2 o výměře

2316 m2, druh pozemku – ovocný sad a KN parc. č. 1858/2 o výměře 313 m2, druh pozemku –
ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za
účelem převodu těchto pozemků do majetku státu, zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic



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

ČR, z důvodu sjednocení majetkoprávních vztahů a správy k nemovitostem jednoho funkčního
celku tj. pozemků a komunikační stavby v ulici Novopacká S1/10, k projednání v ZMČ Praha 20.

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0394/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/3/0399/19
ze dne 06.06.2019

Darovací smlouva k předání peněz utržených na Formanských
slavnostech 19. 5. 2019 pro Azylový dům SKP HoPo. - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Darovací smlouvu pro Azylový dům SKP HoPo

2. ukládá

uzavřít Darovací smlouvu se Střediskem křesťanské pomoci Horní Počernice

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 28.06.2019

3. ukládá

převést do 5 dnů od podpisů darovací smlouvy finanční prostředky na účet Střediska
křesťanské pomoci Horní Počernice č. 248201359/0800

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 20.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Petra Prokůpková, Koordinátor komunikace s médii
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/0402/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/30/0426/19
ze dne 06.06.2019

Záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 1331/7 o výměře 8 m2
odděleného od pozemku KN parc. č. 1331/1 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem prodeje části obecního pozemku parc. č. 1331/7 o výměře 8 m2 druh pozemku
– ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, odděleného od pozemku KN parc. č.

1331/1 o výměře 43 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha,  v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, na základě GP, společnosti Oční klinika Horní Počernice s.r.o., za

kupní cenu ve výši 52.720,- Kč bez DPH, tj. 6590,- Kč/m2, z důvodu sjednocení vlastnických
vztahů ke stavbě a pozemku pod stavbou.

2. ukládá

- zveřejnit záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 1331/7 o výměře 8 m2 druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, odděleného od pozemku KN

parc. č. 1331/1 o výměře 43 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha,
 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na základě GP, společnosti Oční klinika Horní Počernice

s.r.o., za kupní cenu ve výši 52.720,- Kč bez DPH, tj. 6590,- Kč/m2, z důvodu sjednocení
vlastnických vztahů ke stavbě a pozemku pod stavbou, na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 10.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0395/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/31/0434/19
ze dne 06.06.2019

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/0401/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/32/0427/19
ze dne 06.06.2019

Schválení odpisového plánu na rok 2019 pro ZŠ Stoliňskou - (5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Stoliňská na rok 2019, který je zvýšen o odpisy ve
výši 10 274,- Kč v souvislosti s pořízením myčky nádobí pro školní jídelnu v ceně 177 860,92,-
Kč. Nová výše odpisového plánu na rok 2019 je 212 918,- Kč.  Příspěvková organizace pokryje
navýšení odpisů z provozního příspěvku poskytovaného jí zřizovatelem

2. ukládá

zaslat usnesení ZŠ Stoliňská

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 21.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0377/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/33/0428/19
ze dne 06.06.2019

Návrh na vyřazení majetku MČ + příspěvkových organizací zřizovaných
MČ Praha 20 - (5.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- vyřazení majetku MČ Praha 20 (dle zápisu HIK ze dne 28.5.2019) ve výši 1.190.701,51 Kč

- vyřazení majetku ZŠ a MŠ Spojenců 1408 (dle zápisu HIK ze dne 28.5.2019)
   ve výši 8.645,50 Kč

- vyřazení majetku FZŠ Chodovická 2250 (dle zápisu HIK ze dne 28.5.2019)
  ve výši  24.450,00 Kč

- vyřazení majetku ZŠ Stoliňská 823 (dle zápisu HIK ze dne 28.5.2019)
  ve výši  39.854,00 Kč

- vyřazení majetku ZŠ Ratibořická 1700 (dle zápisu HIK ze dne 28.5.2019)
  ve výši 642.990,61 Kč

- vyřazení majetku MŠ Chodovická 1900 (dle zápisu HIK ze dne 28.5.2019)
  ve výši 148.419,00 Kč

- vyřazení majetku Chvalský zámek (dle zápisu HIK ze dne 28.5.2019)
  ve výši 14.741,40 Kč

- vyřazení majetku DDM Horní Počernice (dle zápisu HIK ze dne 28.5.2019)
  ve výši 4.438,50 Kč

2. ukládá

- informovat odbory o schválení vyřazení majetku MČ Praha 20 a předání protokolů o likvidaci
majetku na EO

2.1 Zodpovídá: Petra Schubertová, Termín: 17.06.2019
Referent správy majetku



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 příspěvkové organizace o schválení vyřazení majetku

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.06.2019

4. ukládá

- vyřadit majetek z evidence

4.1 Zodpovídá: Michaela Šprýslová, Termín: 28.06.2019
Referent rozpočtář a majetkové evidence

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0379/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/34/0429/19
ze dne 06.06.2019

Rozpočtové opatření č. 58 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019
- přesun finančních prostředků z rezervy kapitálových výdajů na
doplatek investiční akce „Chodník v ulici Ve Žlíbku“ - (5.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 58 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu  s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - přesun finančních prostředků z rezervy kapitálových
výdajů na doplatek investiční akce „Chodník v ulici Ve Žlíbku“ ve výši 13,9 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 58 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu  s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - přesun finančních
prostředků z rezervy kapitálových výdajů na doplatek investiční akce „Chodník v ulici Ve
Žlíbku“

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0387/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/35/0430/19
ze dne 06.06.2019

Souhlas s podporou financování projektu pro ZŠ Ratibořická - (5.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. doporučuje

zastupitelstvu MČ Praha 20 udělit souhlas s poskytnutím návratné finanční výpomoci v
rámci projektu "Rozvoj polytechnických dovedností digitální a kreativní formou s využitím
logiky a robotiky v Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700- vytvoření
nové odborné učebny pro polytechnickou výchovu(robotiku)", registrační číslo projektu
CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000983,  v částce 1.208.624,- Kč.

2. schvaluje

v rámci projektu čerpání peněz z investičního fondu ve výši 61.353,70 Kč

3. ukládá

Zaslat usnesení ZŠ Ratibořická

4. ukládá

starostce městské části Praha 20, Mgr. Aleně Štrobové, předložit Žádost ZŠ Ratibořické
o souhlas s podporou financování projektu „Rozvoj polytechnických dovedností digitální
a kreativní formou s využitím logiky a robotiky v Základní škole,Praha-Horní



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

Počernice,Ratibořická 1700 – vytvoření nové odborné učebny pro polytechnickou výchovu
( robotiku) spolufinancované z Operačního programu  Praha-Pól růstu ČR.

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 24.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
bod jednání: BJ/0407/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/36/0431/19
ze dne 06.06.2019

Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2018 - (5.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s návrhem Závěrečného účtu za rok 2018 (celoroční hospodaření) s výhradami. Nedílnou
součástí závěrečného účtu je příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ
Praha 20 za rok 2018, příloha č. 2 - Příkaz  starostky k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření 2018, příloha č. 3 - Rozvaha MČ k 31. 12. 2018, příloha č. 4 -
Výkaz zisků a ztráty MČ k 31. 12. 2018, příloha č. 5 - příloha MČ k 31. 12. 2018, příloha č. 6 -
Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2018, příloha č. 7 - Výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.
12. 2018, příloha č. 8 - Finanční vypořádání za rok 2018 a příloha č. 9 - Rozbor hospodaření
za rok 2018.

2. bere na vědomí

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 za rok 2018 (viz příloha
č.1)

3. konstatuje, že

byla přijata Příkazem starostky městské části Praha 20 nápravná opatření k odstranění
zjištěných nedostatků při přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 za rok 2018 (viz
příloha č.2)

4. ukládá

vyvěsit návrh Závěrečného účtu na úřední desku Úřadu městské části Praha 20 dne
7.6.2019, aby byla dodržena lhůta 15 dnů, po kterou musí být návrh Závěrečného účtu před
jednání Zastupitelstva zveřejněn

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 07.06.2019



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

starostce městské části Praha 20 předložit k projednání návrh Závěrečného účtu za rok 2018
na nejbližší jednání Zastupitelstva městské části Praha 20

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

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Kateřina Nováková, Hlavní účetní
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0396/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/37/0432/19
ze dne 06.06.2019

Termíny jednání RMČ a ZMČ Praha 20 do konce roku 2019 - (6.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- plánované termíny jednání RMČ Praha 20:
11.7., 22.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.

- plánované termíny jednání ZMČ Praha 20:9.12.2019

2. ukládá

zveřejnit plánované termíny zasedání ZMČ Praha 20 na webu městské části

2.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 14.06.2019

3. ukládá

předložit plánované termíny jednání RMČ a ZMČ Praha 20 jako informaci na nejbližším zasedání
ZMČ Praha 20

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

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
Miluše Prchalová, Asistentka

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0390/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/38/0433/19
ze dne 06.06.2019

Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 -
(7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh předloženého programu 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 dne
24.6.2019 od 17:00 hodin na Chvalském zámku v Horních Počernicích

2. ukládá

připravit 5. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

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

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0391/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/4/0400/19
ze dne 06.06.2019

Uzavření Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE
- (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

nákup elektřiny a plynu na dodávkové období od 1. 1. 2020 pro Městskou část Praha 20 na
komoditní burze v souladu s § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů

2. souhlasí

1. s uzavřením Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné
zákazníky se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná
682/14, PSČ 110 05, IČ 27865444, za cenu služeb stanovených dle Sazebníku poplatků
společnosti PXE

2. s uzavřením Dohody o zpracování údajů v souladu s ustanovením článku 28 obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL
EUROPE, a.s. se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, IČ 27865444

3. zplnomocňuje

osoby dle přílohy k přístupu do webové aplikace PARC provozované společností POWER
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.



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

zajistit uzavření Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE a Dohody o
zpracování údajů se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0380/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/5/0401/19
ze dne 06.06.2019

Stanovisko k PD pro dodatečné povolení stavby garáže na p.č. 1913/2
u RD 838 ul. Stoliňská Horní Počernice - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s dodatečným povolením  stavby -  „Stavba garáže na p.č. 1913/2 v k.ú. Horní Počernice, u
rodinného domu č.p. 838 Stoliňská 18 „ dle předložené projektové dokumentace vypracované
XXXX XXXXX XX XXXXXXXXX z ledna 2019.

2. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (garáž)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0389/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/6/0402/19
ze dne 06.06.2019

Stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí
a změnu stavby před jejím dokončením ke stavbě "P3 Prague Horní
Počernice IV. etapa – změna č. 4 ". - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se změnou umístění stavby a změnou stavby před jejím dokončením ke stavbě "P3 Prague
Horní Počernice IV. etapa – změna č. 4 " v rozsahu projektové  dokumentace pro změnu
územního rozhodnutí a změnu stavby před jejím dokončením,  zpracované společností
Construo s.r.o. Praha 6,  z listopadu 2018.

2. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (P3)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0385/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/7/0403/19
ze dne 06.06.2019

Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní řízení a
stavební povolení stavby - „ Výstavba nebytového objektu – ordinace
lékařů ul. Náchodská, parc. č. 1859, 1860 k.ú. Horní Počernice“ -
(2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním  stavby „ Výstavba nebytového objektu – ordinace lékařů ul. Náchodská, parc.
č. 1859, 1860 k.ú. Horní Počernice“ v rozsahu projektové dokumentace pro společné územní
řízení a stavební povolení vypracované společností B.B.D. s.r.o., z července  2018.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku parc. č. 3800/3 o výměře cca 96 m2 v k.ú. Horní Počernice, obec
Praha,  paní XXXXX XXXXXXXXX,  na dobu určitou max. 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s paní XXXXXX XXXXXXXXXX

3. ukládá

Sdělit stanovisko RMČ žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu smluvním stranám
(„Výstavba nebytového objektu – ordinace lékařů ul. Náchodská, parc. č. 1859, 1860 k.ú.
Horní Počernice“)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0397/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/8/0404/19
ze dne 06.06.2019

Podnět na pořízení změny územního plánu v k.ú. Horní Počernice
- přeložení plochy DU (urbanisticky významné plochy a dopravní
spojení) při komunikaci K Berance, a to v rozsahu od ul. Ve Žlíbku až
po ul. K Odpočinku, a vymezení plochy zeleně na místo stávající plochy
DU (revize změny územního plánu č. 2872/00) - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 schválit podání podnětu na pořízení změny územního
plánu v k.ú. Horní Počernice - přeložení plochy DU (urbanisticky významné plochy a dopravní
spojení) při komunikaci K Berance, a to v rozsahu od ul. Ve Žlíbku až po ul. K Odpočinku, a
vymezení plochy zeleně na místo stávající plochy DU

2. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 schválit zpětvzetí podání podnětu na pořízení změny
územního plánu č. Z 2872/00 - "Přeložka komunikace K Berance podle původního konceptu
územního plánu jižním směrem", jehož podání bylo schváleno základě usnesení ZMČ P20
č. 20/3.8/13 ze dne 28.6.2013, a to za podmínky, že pořizování změny Z 2872/00 nebude
ukončeno, dokud nebude ZHMP schváleno pořízení změny územního plánu podle odst. 1 tohoto
usnesení



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

3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 24.06.2019
Člen rady

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0294/2019



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

22. schůze

číslo RMC/22/9/0405/19
ze dne 06.06.2019

Odvolání předsedkyně Komise výstavby a územního rozvoje, tajemníka
komise a jmenování nového předsedy a nového tajemníka Komise
výstavby a územního rozvoje - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. odvolává

Ing. Zuzanu Charvátovou z funkce předsedkyně Komise výstavby a územního rozvoje ke dni
6. 6. 2019

2. jmenuje

předsedou Komise výstavby a územního rozvoje Ing. Miloslava Palavského s účinností od
7.6.2019

3. odvolává

z funkce tajemníka Komise výstavby a územního rozvoje Ing. Pavla Harwota ke dni 6.6.2019

4. jmenuje

Ing. Richarda Měšťana tajemníkem Komise výstavby a územního rozvoje s účinností od
7.6.2019

5. ukládá

informovat pí Ing. Zuzanu Charvátovou o jejím odvolání z funkce předsedkyně Komise
výstavby a územního rozvoje s účinností od 6. 6. 2019, kdy skončilo i její členství v komisi

5.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 06.06.2019

6. ukládá

informovat  Ing. Pavla Harwota o jeho odvolání z funkce tajemníka Komise výstavby a
územního rozvoje s účinností od 6. 6. 2019

6.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 06.06.2019



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

7. ukládá

informovat Ing. Miloslava Palavského o jeho jmenování do funkce předsedy Komise výstavby
a územního rozvoje s účinností od 7. 6. 2019

7.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 06.06.2019

8. ukládá

informovat Ing. Richarda Měšťana o jeho jmenování do funkce tajemníka Komise výstavby a
územního rozvoje s účinností od 7. 6. 2019

8.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 07.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0398/2019


