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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

25. jednání datum konání:
26.06.2019

 
čís. RMC/25/1/0469/19 - RMC/25/6/0474/19

 
 
 
 
 



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

25. schůze

číslo RMC/25/1/0469/19
ze dne 26.06.2019

Stanovisko Rady MČP 20 ke zjišťovacímu řízení na Klánovickou spojku
- (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

oznámení záměru Klánovická spojka

2. trvá

na tom, aby byl záměr posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., a aby byla dokumentace
doplněna a přepracována podle připomínek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení pod
názvy:

- Vyjádření MČ Praha 20 k zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Klánovická spojka" v k.ú.
Horní Počernice, Šestajovice u Prahy a Klánovice, č.j. 065430/2019/KUSK posuzovaného ve
smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.

- Připomínky k oznámení záměru Klánovická spojka dle zákona č. 100/2001 Sb., v platné znění.

3. ukládá

předat toto usnesení orgánu EIA

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 28.06.2019

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/0482/2019



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

25. schůze

číslo RMC/25/2/0470/19
ze dne 26.06.2019

Výsledek výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení „Park
s přírodním dětským hřištěm - Jizbická" - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném řízení
„Park s přírodním dětským hřištěm - Jizbická“ společnosti AQUATEST a.s., Geologická 988/4,
Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČ 44794843 s nabídkovou cenou 10 886 919,48 Kč bez DPH
(13 173 172,57 Kč včetně DPH), dle doporučení hodnotící komise

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Park s přírodním dětským hřištěm -
Jizbická“ se společností AQUATEST a.s.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.07.2019

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. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0486/2019



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

25. schůze

číslo RMC/25/3/0471/19
ze dne 26.06.2019

Žádost spolku Mondioring klub ČR, z.s. o poskytnutí finančního daru -
(2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru na zakoupení pohárů pro kynologickou akci "Mezinárodní
mistrovství České republiky a Rakouska a Mistrovství republiky klubu chovatelů belgických
ovčáků v mondioringu" ve výši 3.563,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 3.500,- Kč  na zakoupení pohárů pro kynologickou akci
"Mezinárodní mistrovství České republiky a Rakouska a Mistrovství republiky klubu chovatelů
belgických ovčáků v mondioringu" spolku Mondioring klub ČR, z.s., Pňovice 256, 784 01, okr.
Olomouc, IČ: 265 19 402

3. schvaluje

smlouvu o poskytnutí finančního daru

4. ukládá

informovat žadatele o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního
daru na zakoupení pohárů pro kynologickou akci "Mezinárodní mistrovství České republiky a
Rakouska a Mistrovství republiky chovatelů belgických ovčáků v mondioringu"

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 26.06.2019

5. ukládá

uzavřít se spolkem Mondioring klub ČR, z.s., Pňovice 256, 784 01, okr. Olomouc, IČ:
265 19 402, smlouvu o poskytnutí finančního daru na zakoupení pohárů pro kynologickou
akci "Mezinárodní mistrovství České republiky a Rakouska a Mistrovství republiky chovatelů
belgických ovčáků v mondioringu"



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

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 04.07.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0488/2019



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

25. schůze

číslo RMC/25/4/0472/19
ze dne 26.06.2019

Rozpočtové opatření č. 64 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 -
poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu
práce České republiky na výkon pěstounské péče - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č.  64  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního
rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče ve  výši 36,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  64  MČ  Praha 20 na rok 2019
schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon
pěstounské péče.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 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/0487/2019



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

25. schůze

číslo RMC/25/5/0473/19
ze dne 26.06.2019

Rozpočtové opatření č. 65 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 školství, mládeže a tělovýchovy na akci Místní akční plán
II vzdělávání MČ Praha 20 - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č.  65  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 školství, mládeže  a tělovýchovy na akci Místní akční plán II vzdělávání
MČ Praha 20 ve výši 950,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  65  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 školství, mládeže  a
tělovýchovy na akci Místní akční plán II vzdělávání MČ Praha 20

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/0489/2019



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

25. schůze

číslo RMC/25/6/0474/19
ze dne 26.06.2019

Úhrada odměny za úpravu znaku a vytvoření loga MČ Praha 20 - (4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

úhradu vystavené faktury č. 20190224 ve výši 170.368,-Kč subjektu XXXXXX XXXXX – Lemon
design, IČ:  XXXXXXXX, s místem podnikání Karla Zicha 1373/5, 104 00 Praha 10

2. schvaluje

rozpočtové opatření č. 66 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č.
ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - přesun finančních prostředků z důvodu úhrady odměny
za úpravu znaku a vytvoření loga MČ Praha 20 ve výši 170,4 tis. Kč

3. ukládá

proplatit fakturu č. 20190224 ve výši  170.368,-Kč  subjektu XXXXXX XXXXX X Lemon design,
IČ:  XXXXXXXX, s místem podnikání Karla Zicha 1373/5, 104 00 Praha 10

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 27.06.2019



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

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 66 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - přesun finančních
prostředků z důvodu úhrady odměny za úpravu znaku a vytvoření loga MČ Praha 20

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

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
zpracoval: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0490/2019


