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24. jednání datum konání:
20.06.2019

 
čís. RMC/24/1/0441/19 - RMC/24/9/0468/19

 
 
 
 
 



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

24. schůze

číslo RMC/24/1/0441/19
ze dne 20.06.2019

Návrh vyhlášky HMP, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů
pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy
- (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv
ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy.

2. souhlasí

se navrženým zněním obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných
druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy.

3. ukládá

zaslat usnesení na Odbor ochrany prostředí MHMP.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 25.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0408/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/10/0464/19
ze dne 20.06.2019

Žádost Divadelního sdružení Horních Počernic o individuální dotaci na
celoroční činnost v roce 2019 - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Divadelní sdružení Horních Počernic, Vysokovská 1158/57, Praha 9, o
individuální dotaci na celoroční činnost v roce 2019 ve výši 209.000,- Kč a doporučení Komise
kultury a zahraniční spolupráce

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Divadelní sdružení Horních Počernic,
Vysokovská 1158/57, Praha 9, na celoroční činnost v roce 2019 ve výši 209.000,- Kč, a to na
osobní, materiálové a nemateriálové náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na celoroční činnost v roce 2019 spolku Divadelní sdružení
Horních Počernic, Vysokovská 1158/57, Praha 9, k projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 23.09.2019
Místostarosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/0418/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/12/0448/19
ze dne 20.06.2019

Výpůjčka obecních pozemků KN parc. č. 868, KN parc. č. 866 a KN parc.
č. 865 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha. - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku obecního pozemku KN parc. č. 865 o výměře 1426 m2, druh pozemku ostatní

plocha, způsob využití - zeleň, pozemku KN parc. č. 866 o výměře 2155 m2, druh pozemku

- ostatní plocha, způsob využití – zeleň a pozemku KN parc. č. 868 o výměře 6046 m2, druh
pozemku - ostatní plocha, způsob využití – zeleň, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na
dobu určitou, dne 3. 7. 2019, neziskové organizaci The Life Center, Praha 9 – Horní Počernice,
za účelem pořádání herních aktivit pro účastníky anglického příměstského tábora.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s The Life Center, Praha 9 – Horní Počernice

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce oběma smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 03.07.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0424/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/13/0449/19
ze dne 20.06.2019

Výpůjčka obecních pozemků KN parc. č. 868, KN parc. č. 866 a KN parc.
č. 865 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem pořádání
akce „Zpátky do školy“. - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku obecního pozemku KN parc. č. 865 o výměře 1426 m2, druh pozemku ostatní

plocha, způsob využití - zeleň, pozemku KN parc. č. 866 o výměře 2155 m2, druh pozemku

- ostatní plocha, způsob využití – zeleň a pozemku KN parc. č. 868 o výměře 6046 m2, druh
pozemku - ostatní plocha, způsob využití – zeleň, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na
dobu určitou, dne 1. 9. 2019, neziskové organizaci Life Church, Praha 9 – Horní Počernice, za
účelem pořádání herních aktivit pro děti a dospělé v rámci akce „Zpátky do školy“.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s Life Church, Praha 9 – Horní Počernice

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce oběma smluvním stranám k podpisu (Life Church).

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2019

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. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0425/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/14/0467/19
ze dne 20.06.2019

Stanovisko MČ Praha 20 (vlastníka pozemku parc. č. 3786/1 k. ú.
Horní Počernice) k žádosti stavebníka Antonína Arnolda o povolení
zvláštního užívání komunikace (umístění panelů o výměře 12 m2)
podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost stavebníka Antonína Arnolda o povolení zvláštního užívání komunikace a s tím
související úpravu provozu - chodníku v Ledkovské ulici, parc. č. 3786/1 k. ú. Horní Počernice
- dle platné legislativy, které spočívá v umístění 12 m2 panelů. Panely stavebník na pozemek
umístil z důvodu předběžné opatrnosti - možného pádu zárubňové zdi do chodníku.

2. souhlasí

s umístěním 12 m2 panelů na pozemek parc. č. 3786/1 k. ú. Horní Počernice do 16. 7. 2019.

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0438/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/15/0450/19
ze dne 20.06.2019

Dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě "Instalace nabíjecí
stanice", včetně stavebních úprav v ulici Obchodní, na pozemku parc.
č. 1330/1 v k. ú. Horní Počernice. - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Dohody o převodu práv a povinností ke stavbě "Instalace nabíjecí stanice – distribuční
zařízení", včetně stavebních úprav v ulici Obchodní, na pozemku parc. č. 1330/1 v k. ú. Horní
Počernice, se společností PREdistribuce a.s.

uzavření Dohody o převodu práv a povinností ke stavbě "Instalace nabíjecí stanice – instalační
zařízení", včetně stavebních úprav v ulici Obchodní, na pozemku parc. č. 1330/1 v k. ú. Horní
Počernice, se společností Pražská energetika a.s.

2. ukládá

předložit Dohody o převodu práv a povinností ke stavbě, k podpisu smluvních stran (nabíjecí
stanice)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.06.2019

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. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0454/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/16/0436/19
ze dne 20.06.2019

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „BD
Mezilesí 2056/2057 – zateplení střechy“ - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "BD Mezilesí 2056/2057 – zateplení
střechy“ společnosti ABP HOLDING a.s., Thámova 1/34, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 15268446,
s nabídkovou cenou 2 308 664 Kč bez DPH (2 654 964 Kč včetně DPH), dle doporučení
výběrové komise

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "BD Mezilesí 2056/2057 – zateplení střechy"
se společností ABP HOLDING a.s., Thámova 1/34, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 15268446

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 04.07.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0457/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/17/0451/19
ze dne 20.06.2019

Stanovisko k projektové dokumentaci pro umístění stavby "Rodinné
domy Chvalka s.r.o. – 2x RD - Slatiňanská" - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním  stavby "Rodinné domy Chvalka s.r.o. – 2x RD - Slatiňanská"

v rozsahu projektové dokumentace k územnímu řízení, zpracované Ing. arch. Š. Netrefou,
Praha 6, z prosince 2017

2. podmiňuje

uzavřením smlouvy o spolupráci uzavřené mezi investorem stavby a MČ Praha 20 obsahující
  závazek investora k bezúplatnému převodu části pozemků KN parc. č. 2142/12 a 2144/13,
  za účelem zajištění pěšího prostupu územím na západním okraji řešeného území.

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (2 x RD)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0466/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/18/0452/19
ze dne 20.06.2019

Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská
823, o souhlas s přijetím nadačního příspěvku. - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o souhlas s přijetím
nadačního příspěvku v celkové výši 56.530,- Kč.

2. schvaluje

přijetí nadačního příspěvku v celkové výši 56.530,- Kč Základní škole, Praha 9 - Horní
Počernice, Stoliňská 823, za účelem podpory osvěty a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na
internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky, a to od nadace: Nadace O2,
se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO: 267 00 000.

3. ukládá

informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci udělení souhlasu s přijetím nadačního příspěvku.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 26.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0467/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/19/0465/19
ze dne 20.06.2019

Žádost SHM Klub Praha - Počernice, z.s., o individuální dotaci na
projekt "V Počernicích není nuda" - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost SHM Klub Praha - Počernice, z.s., o individuální dotaci na projekt "V Počernicích není
nuda" ve výši 48.000,- Kč a doporučení Komise kultury a zahraniční spolupráce

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 SHM Klubu Praha - Počernice, z.s., na projekt "V
Počernicích není nuda" ve výši 48.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se spolkem SHM Klub Praha
- Počernice, z.s., Mezilesí 1028/13, 193 00 Praha 9, IČO: 22907700

4. ukládá

informovat SHM Klub Praha - Počernice, z.s., o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci žádosti
o poskytnutí individuální dotace na projekt "V Počernicích není nuda"

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.07.2019



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 projekt " V Počernicích není
nuda" se SHM Klub Praha - Počernice,z.s., Mezilesí 1028/13, 193 00 Praha 9, IČO: 22907700

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.07.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/0420/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/2/0442/19
ze dne 20.06.2019

Návrh Nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy,
kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh Nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní
řád, ve znění pozdějších předpisů.

2. žádá

o zapracování připomínek týkajících se  tržních míst na území Horních Počernic v příloze č.
1 k návrhu Nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává
tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

3. souhlasí

s návrhem Nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává
tržní řád, ve znění pozdějších předpisů a zapracováním připomínek MČP 20.

4. ukládá

paní starostce zaslat stanovisko Rady městské části Prahy 20 k návrhu Nařízení, kterým se
mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších
předpisů.

4.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 25.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0404/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/20/0466/19
ze dne 20.06.2019

Žádost spolku Projekt Pomezí, z.s., o individuální dotaci na projekt
"Pozvání" - blokové uvedení 9 repríz exteriérové imerzivní inscenace -
(2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Projekt Pomezí, z.s., o individuální dotaci na projekt "Pozvání" - blokové uvedení
9 repríz exteriérové imerzivní inscenace ve výši 45.000,- Kč a doporučení Komise kultury a
zahraniční spolupráce

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Projekt Pomezí, z.s., na projekt "Pozvání" -
blokové uvedení 9 repríz exteriérové imerzivní inscenace ve výši 5.000,- Kč, a to na osobní,
materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se spolkem Projekt Pomezí,
z.s., Fráni Šrámka 2622/18, 150 00 Praha 5, IČO: 04831497

4. ukládá

informovat spolek Projekt Pomezí, z.s., o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci žádosti o
poskytnutí individuální dotace na projekt "Pozvání" - blokové uvedení 9 repríz exteriérové
imerzivní inscenace

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.07.2019



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 projekt "Pozvání" - blokové
uvedení 9 repríz exteriérové imerzivní inscenace, se spolkem Projekt Pomezí, z.s., Fráni
Šrámka 2622/18, 150 00 Praha 5, IČO: 04831497

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.07.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/0421/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/21/0453/19
ze dne 20.06.2019

Žádost Divadelního sdružení Horních Počernic o technickou podporu
pro divadelní představení Návštěva staré dámy v Přírodním divadle
Dády Stoklasy - (2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost předsedkyně Divadelního sdružení Horních Počernic, Vysokovská 1158/57, 193 00
Praha 20, o výpůjčku stánku na divadelní představení, která se konají ve dnech 27. 6. 2019
až 1. 7. 2019

2. schvaluje

výpůjčku dřevěného stánku s plachtou Divadelnímu sdružení Horních Počernic na divadelní
představení, která se konají ve dnech 27. 6. 2019 až 1. 7. 2019, za účelem umístění v
předscéně Přírodního divadla Dády Stoklasy a užívání během divadelní inscenace Návštěva
staré dámy běžným způsobem

3. ukládá

informovat žadatele, Divadelní sdružení Horních Počernic, Vysokovská 1158/57, Praha 9 -
Horní Počernice, IČ 26518368, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s technickou
podporou divadelního představení Návštěva staré dámy v Přírodním divadle Dády Stoklasy ze
strany městské části ve dnech 27. 6. - 1. 7. 2019

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 26.06.2019



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

zajistit technickou podporu divadelního představení Návštěva staré dámy v Přírodním divadle
Dády Stoklasy v době od 11:00 hod dne 27. 6. 2018 do 11:00 hod dne 1. 7. 2019

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 27.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0469/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/22/0454/19
ze dne 20.06.2019

Rezignace člena Komise sportu a volba nového člena - (2.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

rezignaci  PhDr. Romana Lišky na funkci člena Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. ukládá

informovat PhDr. Romana Lišku, že RMČ vzala jeho rezignaci na vědomí

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.06.2019

3. ukládá

zabezpečit provedení změny ve složení členů v Komisi sportu, mládeže a volnočasových aktivit
na webových stránkách Městské části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 28.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0470/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/23/0455/19
ze dne 20.06.2019

Změna tajemníka Komise MA21 a Zdravá městská část - (2.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. odvolává

Ing. Lenku Tomsovu z funkce tajemníka Komise MA21 a Zdravá městská část  ke dni 20. 6.
2019

2. jmenuje

Bc. Veroniku Jáně tajemníkem Komise MA21 a Zdravá městská část s účinností od 21. 6. 2019

3. ukládá

informovat Ing. Lenku Tomsovou o jejím odvolání z funkce tajemníka komise

3.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 20.06.2019

4. ukládá

informovat Bc. Veroniku Jáně o jejím jmenování tajemníkem Komise MA21 a Zdravá městská
část

4.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu 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

zabezpečit provedení změny ve složení Komise MA21 a Zdravá městská část na webových
stránkách Městské části Praha 20

5.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 20.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0471/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/24/0456/19
ze dne 20.06.2019

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: Ing. Brzkovská, zástup tajemníka
bod jednání: BJ/0468/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/25/0457/19
ze dne 20.06.2019

Rozpočtové opatření č. 59 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 -
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu
práce ČR na Aktivní politiku zaměstnanosti - (5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 59 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu  s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu z Úřadu práce ČR  na Aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 25,7 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro iformaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 59 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na Aktivní politiku zaměstnanosti

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 23.09.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0428/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/26/0458/19
ze dne 20.06.2019

Rozpočtové opatření č. 60 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z
Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s
konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 - (5.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 60 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu z Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do
Evropského parlamentu v roce 2019 ve výši 430,1 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 60 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu  s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých
v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2019

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 23.09.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0429/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/27/0459/19
ze dne 20.06.2019

Rozpočtové opatření č. 61 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 dotace v rámci Operačního programu Praha - pól
růstu - (5.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č.  61  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 dotace v rámci Operačního
programu  Praha - pól růstu ve výši 2 100,2 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  61  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 dotace v rámci Operačního programu  Praha - pól růstu

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 23.09.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0430/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/28/0460/19
ze dne 20.06.2019

Rozpočtové opatření č. 62 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 hlavního města
Prahy na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských
zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecného
školství - (5.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č.  62  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
hlavního města Prahy na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení
včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecného školství ve výši 9 657,6 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  62  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 hlavního města Prahy na posílení mzdových prostředků
zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti
obecného školství

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 23.09.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0431/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/29/0461/19
ze dne 20.06.2019

Rozpočtové opatření č. 63 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
Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých s
výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 - (5.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 63  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 Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých s výkonem
sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 ve výši 1 163,3 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 63  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 Ministerstva práce a sociálních věcí na
úhradu nákladů vzniklých s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 23.09.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0432/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/3/0443/19
ze dne 20.06.2019

Návrh TSK na umístění ochranných cyklopruhů na Náchodské ulici
v úsecích: - Hartenberská - Stoliňská - křižovatka ulic Náchodská a
Bystrá - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou dokumentaci k umístění ochranných cyklopruhů na Náchodskou ulici v
prostoru křitovatky Bystrá x Náchodská a na Náchodské ulici v úseku mezi křižovatkami
Náchodská x Stoliňská a Náchodská x Hartenberská.

2. nesouhlasí

s realizací tohoto záměru z důvodu nebezpečnosti vzhledem k intenzitě dopravy a intenzitě
spojů MHD.

3. ukládá

předat usnesení ing. Tomášovi z TSK a ing. Machovi, vedoucímu oddělení rozvoje dopravy
Odboru dopravy MHMP:

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 26.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0411/2019



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

24. schůze

číslo RMC/24/30/0437/19
ze dne 20.06.2019

Návrh nařízení HMP o maximálních cenách osobní taxislužby - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

text novelizovaného nařízení 20/2006 Sb. HMP o maximálních cenách osobní taxislužby

2. ukládá

sdělit stanovisko Rady mč příslušnému odboru MHMP

2.1 Zodpovídá: Ing. Alexandra Janáčková, Termín: 04.07.2019
Vedoucí OZOSA

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
bod jednání: BJ/0479/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

24. schůze

číslo RMC/24/31/0438/19
ze dne 20.06.2019

Uzavření smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu
Praha - pól růstu ČR na projekt Bezbariérový přístup do budovy FZŠ
Chodovická 2250 - přístavba výtahů - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR na
projekt "Bezbariérový přístup do budovy FZŠ Chodovická 2250 - přístavba výtahů" (registrační
číslo projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001112)

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól
růstu ČR na projekt "Bezbariérový přístup do budovy FZŠ Chodovická 2250 - přístavba výtahů"

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0459/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

24. schůze

číslo RMC/24/32/0439/19
ze dne 20.06.2019

Uzavření rámcové smlouvy se společností CZC.cz s.r.o. a společností
Mironet.cz a.s.. - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření rámcové smlouvy se společností CZC.cz s.r.o. a se společností Mironet.cz a.s..

2. ukládá

uzavřít rámcovou smlouvu se společností CZC.cz s.r.o. a se společností Mironet.cz a.s..

2.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 31.07.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Lucie Prokůpková, Vedoucí odboru Informatiky
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0382/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

24. schůze

číslo RMC/24/33/0440/19
ze dne 20.06.2019

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Dodávka a montáž klimatizace pro objekty ve správě
MČ P20 Horní Počernice (Jívanská č. p. 647, MŠ Ratibořická č. p. 2299,
ZŠ Stoliňská č. p. 2440" - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce"Dodávka
a montáž klimatizace pro objekty ve správě MČ P20 Horní Počernice (Jívanská č. p. 647, MŠ
Ratibořická č. p. 2299, ZŠ Stoliňská  č. p. 2440"

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 výše nabídkové ceny
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4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka a montáž klimatizace
pro objekty ve správě MČ P20 Horní Počernice (Jívanská č. p. 647, MŠ Ratibořická č. p. 2299,
ZŠ Stoliňská  č. p. 2440"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 04.07.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0481/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

24. schůze

číslo RMC/24/35/0462/19
ze dne 20.06.2019

Jmenování vedoucího Odboru kanceláře úřadu - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh na jmenování nového vedoucího Odboru kanceláře úřadu

2. jmenuje

s účinností od 1.7.2019 Mgr. Jiřího Arnošta, LL.M vedoucím Odboru kanceláře úřadu

3. ukládá

informovat Mgr. Jiřího Arnošta, LL.M o jeho jmenování vedoucím Odboru kanceláře úřadu s
účinností od 1.7.2019

3.1 Zodpovídá: Jana Keilová, Termín: 28.06.2019
Referát mzdy a personalistika

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0472/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

24. schůze

číslo RMC/24/4/0444/19
ze dne 20.06.2019

revokace usnesení číslo RMC/4/25/0070/18 ze dne 13.12.2018 -
(2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. revokuje

usnesení RMC/4/25/0070/18 ze dne 13.12.2018 a toto nově zní:

2. bere na vědomí

informace ve věci kácení stromů na pozemcích MČ Praha 20

3. ukládá

ve spolupráci s OŽPD předkládat informace radním + fotodokumentaci ve věci veškerých
záměrů kácení stromů na pozemcích, které jsou v majetku MČ Praha 20

3.1 Termín: průběžně
Zodpovídá: Odbor místního hospodářství

4. ukládá

odboru místního hospodářství ve spolupráci s právním oddělením učinit oznámení o podezření
ze spáchání přestupku, jehož se mohl dopustit pan XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX tím, že
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bez souhlasu vlastníka pozemku (městské části Praha 20) pokácel strom v Prachovské ulici
a vytěžené dřevo měl odvézt.

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 30.07.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0426/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

24. schůze

číslo RMC/24/5/0445/19
ze dne 20.06.2019

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
z důvodu stavby "Přípojka elektro pro objekt na p. č. 461/2 ul.
Hrdoňovická" v k. ú. Horní Počernice. - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti  k pozemku KN parc. č. 424 v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování stavby „Rozšíření DS NN, Praha 20,
Horní Počernice, Hrdoňovická k. 461/2", se společností PREdistribuce a.s.

2. ukládá

předložit Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu smluvních stran (Hrdoňovická PRE)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.06.2019

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. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0452/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

24. schůze

číslo RMC/24/6/0446/19
ze dne 20.06.2019

Zplnomocnění předsedy Komise dopravy - pana Ing. Davida Formana -
(2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se zplnomocněním předsedy Komise dopravy pana Ing. Davida Formana.

2. zplnomocňuje

předsedu Komise dopravy pana Ing. Davida Formana k jednání do 31.12.2019 o zklidnění
dopravní situace, dodržování silničních pravidel a snížení dopravní intenzity na území Městské
části Praha 20 včetně jednání o umístění monitorovacích (kamerových) systémů a věcí
souvisejících.

2.1 informovat o Usnesení Rady MČP20 pana Ing. Davida Formana.
Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 26.06.2019

3. pověřuje

paní starostku k podpisu zmocnění pana Ing. Davida Formana.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 26.06.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0433/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

24. schůze

číslo RMC/24/7/0447/19
ze dne 20.06.2019

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v bytovém domě Jívanská 1746,
Praha - Horní Počernice - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v bytovém domě Jívanská 1746, Praha - Horní Počernice
s panem XXXXXXX XXXXXXXXX na dobu neurčitou.

2. ukládá

- uzavřít  nájemní smlouvu k bytu č. 7 v bytovém domě Jívanská 1746, Praha - Horní Počernice
s panem XXXXXXX XXXXXXXXX na dobu neurčitou.

2.1 Zodpovídá: Oddělení majetkoprávní Termín: 04.07.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Jana Hájková, BBA, Člen rady
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0435/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

24. schůze

číslo RMC/24/8/0463/19
ze dne 20.06.2019

Žádost o poskytnutí finančního daru na realizaci 8. ročníku
nohejbalového turnaje "HOPOKOP" - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč  na částečnou úhradu nákladů na
pořádání 8. ročníku nohejbalového turnaje "HOPOKOP" a záštitu městské části nad akcí

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na pořádání 8.
ročníku nohejbalového turnaje "HOPOKOP" v areálu TJ Sokol Horní Počernice a záštitu městské
části nad akcí

3. schvaluje

smlouvu o poskytnutí finančního daru

4. ukládá

informovat žadatele, p. Romana Zajíce, Lhotská 2207/25, Praha 9, 193 00, o usnesení Rady
městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru a záštity městské části nad akcí

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 08.07.2019
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5. ukládá

uzavřít s p. Romanem Zajícem, Lhotská 2207/25, Praha 9, smlouvu o poskytnutí finančního
daru

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 08.07.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/0414/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

24. schůze

číslo RMC/24/9/0468/19
ze dne 20.06.2019

Žádost o předběžné projednání oznámení podle zákona č. 100/2001
Sb. o posuzování vlivů za životní prostředí na záměr „Zvýšení kapacity
výroby BASF Horní Počernice“. - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o předběžné projednání oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
ŽP na záměr "Zvýšení kapacity výroby BASF Horní Počernice".

2. nesouhlasí

se zvýšením kapacity výroby BASF Horní Počernice na základě připomínek dle přílohy 1
"Vyjádření k rozptylové studii pro záměr BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. - Zvýšení
kapacity výroby BASF Horní Počernice".

3. ukládá

zaslat toto usnesení včetně přílohy žadateli, kterým je Ing. Radek Píša, Konzultační, projektová
a poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, Konečná 2770, 530 02 Pardubice.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 24.06.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/0422/2019


