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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/1/0083/19
ze dne 24.06.2019

Volba přísedícího u Obvodního soudu Prahy 9 - (2.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh na volbu Jaroslava Klemeše do funkce přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 9

2. volí

Jaroslava Klemeše do funkce přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 9

3. ukládá

oznámit předsedkyni Obvodního soudu pro Prahu 9 zvolení pana Jaroslava Klemeše do funkce
přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9

3.1 Zodpovídá: Odbor živnostenský a občansko
správních agend

Termín: 08.07.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Alexandra Janáčková, Vedoucí OZOSA
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0413/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/10/0092/19
ze dne 24.06.2019

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
- (2.10)

Zastupitelstvo 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 usnesením RMČ

2. schvaluje

poskytnutí 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. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20

4. ukládá

informovat spolek Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., se sídlem Na
Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 63834910, o usnesení ZMČ

4.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20
se spolkem Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., se sídlem Na Chvalské
tvrzi 860/4, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 63834910, na obnovu a pořízení



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

sportovního vybavení, všestranný sport dětí a mládeže, reprezentaci na turnajích a závodech
v roce 2019

5.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 4 )

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/0445/2019



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

5. zasedání

číslo ZMC/5/11/0093/19
ze dne 24.06.2019

Žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s., o individuální dotaci na obnovu a pořízení vybavení, údržbu
Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělání vedoucích, dopravu a
potraviny na tábor - (2.11)

Zastupitelstvo 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 usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí 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. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20

4. ukládá

informovat spolek Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., se sídlem Na
Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 63834910, o usnesení ZMČ

4.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20
se spolkem Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., se sídlem Na Chvalské
tvrzi 860/4, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 63834910, na obnovu a pořízení vybavení,
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údržbu Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích, dopravu a potraviny na tábor
v roce 2019

5.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 4 )

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/0446/2019



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/12/0094/19
ze dne 24.06.2019

Žádost spolku Senior fitnes, z.s., o individuální dotaci na projekt
"Senioři Prahy 20 v pohybu" - (2.12)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Senior fitnes, z.s., o individuální dotaci na projekt "Senioři Praha 20 v pohybu"
v roce 2019 ve výši 70.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

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

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20

4. ukládá

informovat spolek Senior fitnes, z.s., se sídlem Uralská 770/6, 160 00 Praha 6, IČO: 22724770,
o usnesení ZMČ

4.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta



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 neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Senior fitnes, z.s., se sídlem Uralská 770/6, 160 00 Praha 6, IČO: 22724770, na
podporu projektu "Senioři Prahy 20 v pohybu"

5.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 24, 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/0450/2019



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

5. zasedání

číslo ZMC/5/13/0095/19
ze dne 24.06.2019

Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na
podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu - (2.13)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o poskytnutí dotace na podporu dětí a mládeže v
oblasti fotbalu ve výši 355.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí 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 v roce 2019 ve výši 355.000,- Kč, a to na osobní, materiálové, nemateriálové a jiné
náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20

4. ukládá

informovat SC Xaverov Horní Počernice, z.s., se sídlem Božanovská 2098, 193 00 Praha 9 -
Horní Počernice, IČO: 26604850, o usnesení ZMČ

4.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta



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 neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 s SC
Xaverov Horní Počernice, z.s., se sídlem Božanovská 2098, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
IČO: 26604850, na podporu dětí  a mládeže v oblasti fotbalu v roce 2019

5.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 24, 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/0451/2019



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

5. zasedání

číslo ZMC/5/14/0096/19
ze dne 24.06.2019

Žádost BikeRanch Team z.s. o individuální dotaci na projekt
"BikeRanch Team - Juniorský cyklistický oddíl - Startovné A týmu" -
(2.14)

Zastupitelstvo 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 usnesení
RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku BikeRanch Team z.s., se sídlem Křovinovo
nám. 6/6, 193 00 Praha 9, IČO: 677 78 241, na projekt "BikeRanch Team - Juniorský cyklistický
oddíl - Startovné A týmu" v roce 2019 ve výši 50.000,- Kč, a to na osobní, jiné, materiálové
a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20

4. ukládá

informovat spolek BikeRanch Team z.s., se sídlem Křovinovo nám. 6/6, 193 00 Praha 9, IČO:
677 78 241, o usnesení ZMČ

4.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta



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 neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem BikeRanch Team z.s., se sídlem Křovinovo nám. 6/6, 193 00 Praha 9, IČO: 677 78
241, na projekt "BikeRanch Team - Juniorský cyklistický oddíl - Startovné A týmu"

5.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 5 )

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/0453/2019



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

5. zasedání

číslo ZMC/5/15/0097/19
ze dne 24.06.2019

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 -
(2.15)

Zastupitelstvo 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 usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí 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

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20

4. ukládá

informovat spolek Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, Chvalkovická 2031/47, 193
00 Praha 9, IČO: 00538647, o usnesení ZMČ

4.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, Chvalkovická 2031/47, 193 00 Praha



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

9, IČO: 00538647, na podporu celoročních sportovních aktivit v TJ a provozu vlastních
sportovních zařízení TJ

5.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

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/0456/2019



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

5. zasedání

číslo ZMC/5/16/0098/19
ze dne 24.06.2019

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 - (2.16)

Zastupitelstvo 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 usnesení RMČ

2. schvaluje

přidělení 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. schvaluje

vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční z rozpočtu MČ Praha 20 na
projekty v rámci dotačního programu pro rok 2019 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá
MČ Horní Počernice a MA 21

4. ukládá

informovat žadatele o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekty v rámci dotačního
programu pro rok 2019 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA 21

4.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 31.07.2019
Starostka



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 účelové neinvestiční z rozpočtu MČ Praha 20
s podpořenými žadateli o poskytnutí finančních prostředků na projekty v rámci dotačního
programu pro rok 2019 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA 21

5.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 31.07.2019
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Petra Prokůpková, Koordinátor komunikace s médii
bod jednání: BJ/0455/2019



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/19/0099/19
ze dne 24.06.2019

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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

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

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

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

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 31.07.2019
Starostka

3. souhlasí

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

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

ostatní plocha, způsob využití – silnice, pozemku KN parc. č. 4500/29 o výměře 360 m2,
druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – silnice,  pozemku KN parc. č. 4500/30 o

výměře 61 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – silnice, pozemku KN parc. č.

4500/31 o výměře 17 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – silnice, vše v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, do správy MČ Praha 20, z důvodu sjednocení vlastnických vztahů
k nabývaným stavbám a pozemků pod nimi.

4. ukládá

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

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



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

- ostatní plocha, způsob využití – silnice, pozemku KN parc. č. 4500/29 o výměře 360 m2,
druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – silnice,  pozemku KN parc. č. 4500/30 o

výměře 61 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – silnice, pozemku KN parc. č.

4500/31 o výměře 17 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – silnice, vše v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha, do správy MČ Praha 20, odbor evidence majetku, Magistrátu
hl. m. Prahy.

4.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 31.07.2019
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 4, Zdržel se: 3 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0416/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/2/0084/19
ze dne 24.06.2019

Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální
dotaci na podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské
pomoci Horní Počernice - (2.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice, o individuální dotaci na podporu sociální
služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice v roce 2019 ve výši
130.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

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

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace

4. ukládá

informovat Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha
9 - Horní Počernice, IČ: 69780145, o usnesení ZMČ

4.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 26.07.2019
Starostka

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
Střediskem křesťanském pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9,



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

IČ: 69780145, na podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní
Počernice

5.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 26.07.2019
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

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

Radka Tadičová, DiS., Referent
bod jednání: BJ/0440/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/20/0100/19
ze dne 24.06.2019

Bezúplatné 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. - (3.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

-  bezúplatné 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.

- bezúplatné 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.

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

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 31.07.2019
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 24, 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/0423/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/21/0101/19
ze dne 24.06.2019

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 - (3.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s odejmutím svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku 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. 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 ČR, z důvodu sjednocení majetkoprávních vztahů a správy k nemovitostem
jednoho funkčního celku tj. pozemků a komunikační stavby v ulici Novopacká S1/10.

2. nesouhlasí

- se záměrem odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku KN parc. č. 3968/61 o výměře

3352 m2, druh pozemku – orná půda v k. ú. Horní Počernice, obec Praha.

3. požaduje

- oddělit geometrickým plánem potřebnou část pozemku KN parc. č. 3968/61 o výměře 3352

m2, druh pozemku – orná půda v k. ú. Horní Počernice, obec Praha tak, aby předmětem
záměru odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 byla pouze takto  oddělená část  pozemku KN
parc. č. 3968/61.



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

- požádat o odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku 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. 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 ČR, na odbor evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy.

- sdělit odboru evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy stanovisko ZMČ k odsvěření pozemku
KN parc. č. 3968/61 v k. ú. Horní Počernice obec Praha.

4.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 15.07.2019
Starostka

5. ukládá

RMČ Praha 20 připravit na příští zasedání ZMČ Praha 20 návrh na získání pozemku parc. č.
4454/18 k. ú. Horní Počernice do svěřené správy Městské části Praha 20, a to vč. informace
jakým způsobem by MČ Praha 20 chtěla tento pozemek využít

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 24, 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/0417/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/22/0102/19
ze dne 24.06.2019

Účetní závěrka MČ Praha 20 za rok 2018 - (4.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

předloženou účetní závěrku MČ Praha 20 za rok 2018. Na základě předložených podkladů viz.
přiložené přílohy (celkem 12 příloh - bez důvodové zprávy) poskytuje účetní závěrka MČ Praha
20 za rok 2018 v rozsahu posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky.

2. bere na vědomí

že účetní závěrka MČ Praha 20 za rok 2018 byla projednána finančním výborem dne 19.6.2019.

3. ukládá

zaslat na MHMP informaci o schválení účetní závěrky ZMČ Praha 20.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 26.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Kateřina Nováková, Hlavní účetní
bod jednání: BJ/0405/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/23/0103/19
ze dne 24.06.2019

Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2018 - (4.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

závěrečný účet 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 za rok 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. bere na vědomí

nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků při přezkoumání hospodaření městské
části Praha 20 za rok 2018, která byla přijata příkazem starostky městské části praha 20 ze
dne 28.5.2019 (viz příloha č.2).

4. bere na vědomí

že návrh závěrečného účtu MČ Praha 20 za rok 2018 byl projednán finančním výborem dne
19.6.2019



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

zveřejnit Závěrečný účet za rok 2018 včetně příloh do 30 dnů ode dne jeho schválení na úřední
desce, kde je zveřejněm v elektronické podobě. Zároveň zveřejnit informaci, kde je možno
náhlednout do jeho listinné podoby.

5.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 23.07.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 24, 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/0439/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/24/0104/19
ze dne 24.06.2019

Rozpočtové opatření č. ZMČ/3 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
Zastupitelstvem MČ Praha 20 - přesun finančních prostředků po
schválení ponechání nevyčerpaných účelových dotací, které byly
poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou
investiční akci - sanace skály v ul. Slatiňanská - (4.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. ZMČ/3 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované Zastupitelstvem MČ
Praha 20 - přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových
dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční
akci - sanace skály v ul. Slatiňanská ve  výši 3 600,0 tis. Kč

2. ukládá

provést rozpočtové opatření č. ZMČ/3 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované Zastupitelstvem
MČ Praha 20 - přesun finančních prostředků po schválení ponechání nevyčerpaných účelových
dotací, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 a dříve na novou investiční
akci - sanace skály v ul. Slatiňanská

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 28.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, Proti: 2, Zdržel se: 6 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0465/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/25/0105/19
ze dne 24.06.2019

Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ Ratibořická -
(4.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky ZŠ Ratibořická, PhDr. Hany Kindlové o udělení souhlasu 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

poskytnutí 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.

3. ukládá

informovat ředitelku ZŠ Ratibořická, PhDr. Hanu Kindlovou o schválení  poskytnutí 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



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

projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000983,  v částce 1.208.624,- Kč a uzavřít se Základní
školou, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 veřejnoprávní smlouvu.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 12.07.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 24, 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/0437/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/26/0106/19
ze dne 24.06.2019

Informace o rozpočtových opatřeních č. 51 až č. 58 schválených Radou
MČ Praha 20 - (4.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Informace o rozpočtových opatřeních č. 51 až č. 58 schválených Radou MČ Praha 20

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0434/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/27/0107/19
ze dne 24.06.2019

Zpráva o činnosti RMČ Praha 20 - (5.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Zprávu o činnosti RMČ Praha 20 za uplynulé období

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0460/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/29/0108/19
ze dne 24.06.2019

Informace o plánovaných termínech RMČ a ZMČ Praha 20 do konce
roku 2019 - (7.01)

Zastupitelstvo 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., 19.12.2019

- plánované termíny jednání ZMČ Praha 20: 9.12.2019

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0463/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/3/0085/19
ze dne 24.06.2019

Žádost organizace Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt
"HoPo - provozní náklady sociální služby" - (2.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt "HoPo - provozní náklady
sociální služby" v roce 2019 ve výši 50.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

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

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20

4. ukládá

informovat organizaci Neposeda, z.ú., se sídlem Šimanovská, Praha 9, 198 00, IČ: 69793298,
o usnesení ZMČ

4.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 26.07.2019
Starostka



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 neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 s
organizací Neposeda, z.ú., se sídlem Šimanovská 47, 198 00 Praha 9, IČ: 69793298, na projekt
"HoPo - provozní náklady sociální služby"

5.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 26.07.2019
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 1, Zdržel se: 1 )

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/0441/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/30/0109/19
ze dne 24.06.2019

Kontrola plnění úkolů uložených usnesením Zastupitelstva MČ Praha
20 - (7.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o plnění úkolů uložených usnesením ZMČ Praha 20

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0462/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/31/0110/19
ze dne 24.06.2019

Zpráva kontrolního výboru týkající se podnětu zastupitelky paní Darii
Češpivové k výměně a rekonstrukci bytu Jívanská 647 - (7.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou závěrečnou zprávu kontrolního výboru týkající se podnětu zastupitelky Darii
Češpivové k výměně a rekonstrukci bytu Jívanská 647

2. konstatuje, že

celý záměr rekonstrukce bytu Jívanská nebyl výkonnými orgány MČ Praha 20 dobře
koncepčně zpracován ani realizován. V rozhodovacím procesu v této kauze došlo k závažným
procedurálním chybám. Realizací záměru rekonstrukce bytu Jívanská tímto způsobem mohlo
dojít k porušení zákonnosti. V důsledku realizace záměru rekonstrukce bytu tímto způsobem
vznikla finanční škoda, nikoliv zanedbatelná, jen na nezaplaceném nájemném od 1.7.2017 do
30.6.2019 ve výši 216.792,- Kč a nadále roste

3. ukládá

Radě městské části Praha 20 projednat předmětnou zprávu ke kontrolnímu úkolu ze dne
10.12.2018 vč. usnesení ZMČ Praha 20 ze dne 24.6.2019

3.1 Zodpovídá: Radní Termín: 30.09.2019

4. ukládá

právnímu oddělení MČ Praha 20 posoudit míru viny a případné trestní odpovědnosti za vzniklou
škodu i nezákonnosti postupu odpovědných představitelů městské části Praha 20

4.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Termín: 31.07.2019
Právník



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

neodkladně odstranit současný stav po rekonstrukci bytu Jívanská, kdy dotčené prostory
radnice jsou od 1.7.2017 do 30.6. 2019 zcela bez využití už dva roky

5.1 Zodpovídá: Radní Termín: 25.06.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 2 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: René Krchňák, Referent bezpečnosti státu
předkládá: Eva Alexová, Člen zastupitelstva
bod jednání: BJ/0410/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/4/0086/19
ze dne 24.06.2019

Žádost organizace Neposeda, z.ú., o individuální dotaci na projekt
"Křižovatka - provozní náklady sociální služby" - (2.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace Neposeda, z.ú, o individuální dotaci na projekt "Křižovatka - provozní
náklady sociální služby" v roce 2019 ve výši 50.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

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

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20

4. ukládá

informovat organizaci Neposeda, z.ú., se sídlem Šimanovská 47, 198 00 Praha 9, IČ:
69793298, o usnesení ZMČ

4.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 26.07.2019
Starostka



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 neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 s
organizací Neposeda, z.ú., se sídlem Šimanovská 47, 198 00 Praha 9, IČ: 69793298, na projekt
"Křižovatka - provozní náklady sociální služby" v roce 2019

5.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 26.07.2019
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 24, 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/0442/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/5/0087/19
ze dne 24.06.2019

Žádost spolku Mumraj, z.s., o individuální dotaci na projekt "Mumraj je
vícegenerační dům" - (2.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj, z.s., o poskytnutí individuální dotace na projekt "Mumraj je
vícegenerační dům" v roce 2019 ve výši 47.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

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

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20

4. ukládá

informovat spolek Mumraj, z.s., se sídlem Mezilesí 2058, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
IČO: 70104212, o usnesení ZMČ

4.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 26.07.2019
Starostka



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 neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Mumraj, z.s., se sídlem Mezilesí 2058, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO:
70104212, na projekt "Mumraj je vícegenerační dům"

5.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 26.07.2019
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 24, 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/0443/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/6/0088/19
ze dne 24.06.2019

Žádost spolku Mumraj, z.s., o individuální dotaci na projekt "ŠKOLIČKA
- školka na nečisto - adaptační program a letní prázdninové příměstské
tábory" - (2.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj, z.s., o poskytnutí individuální dotace na projekt "Školička - školka
nanečisto - adaptační program a letní prázdninové příměstské tábory" v roce 2019 ve výši
49.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

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

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20

4. ukládá

informovat spolek Mumraj, z.s., se sídlem Mezilesí 2058, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice,
IČO: 70104212, o usnesení ZMČ

4.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 26.07.2019
Starostka



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 neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Mumraj, z.s., se sídlem Mezilesí 2058, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice, IČO:
70104212, na projekt "Školička - školka nanečisto - adaptační program" v roce 2019

5.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 26.07.2019
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 24, 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/0444/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/7/0089/19
ze dne 24.06.2019

Žádost spolku Mumraj, z.s., o individuální dotaci na projekt
"Vícegenerační ateliéry Mumraje" - (2.07)

Zastupitelstvo 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 usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 v roce 2019 spolku Mumraj, z.s., 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. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20

4. ukládá

informovat spolek Mumraj, z.s., se sídlem Mezilesí 2058, 193 00 Praha - Horní Počernice, IČO:
70104212, o usnesení ZMČ

4.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta



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 neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20
se spolkem Mumraj., z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice na podporu projektu
"Vícegenerační ateliéry Mumraje"

5.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 24, 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/0447/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/8/0090/19
ze dne 24.06.2019

Žádost spolku Mumraj, z.s., o individuální dotaci na podporu akcí pro
rodiny v Horních Počernicích - (2.08)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj, z.s., o poskytnutí individuální dotace na podporu akcí pro rodiny v
Horních Počernicích v roce 2019 ve výši 51.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí 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. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20

4. ukládá

informovat spolek Mumraj, z.s., se sídlem Mezilesí 2058, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
IČO: 70104212, o usnesení ZMČ

4.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta



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 neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Mumraj, z.s., Mezilesí 2058, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice na podporu akcí pro
rodiny v Horních Počernicích

5.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

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

Radka Tadičová, DiS., Referent
bod jednání: BJ/0448/2019



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

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

5. zasedání

číslo ZMC/5/9/0091/19
ze dne 24.06.2019

Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální
dotaci na podporu činnosti Klubu seniorů Střediska křesťanské pomoci
Horní Počernice - (2.09)

Zastupitelstvo 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 usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí 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. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20

4. ukládá

informovat Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, se sídlem Křovinovo nám. 11/16,
193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 69780145, o usnesení ZMČ

4.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
Střediskem křesťanské pomoci Horní Počernice, se sídlem Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha



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

9 - Horní Počernice, IČO: 69780145, na podporu činnosti Klubu seniorů Střediska křesťanské
pomoci Horní Počernice

5.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 26.07.2019
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 3 )

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/0449/2019


