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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

26. jednání datum konání:
11.07.2019

 
čís. RMC/26/1/0475/19 - RMC/26/9/0482/19

 
 
 
 
 



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

26. schůze

číslo RMC/26/1/0475/19
ze dne 11.07.2019

Žádost Ing. Lenky Malé o individuální dotaci na jednorázové sportovní
akce a pronájem - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Ing. Lenky Malé, o individuální dotaci na jednorázové sportovní akce a pronájem v roce
2019 ve výši 25.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Ing. Lence Malé, XXXXXXXX XXXXXXX, Praha 9,
193 00, na jednorázové sportovní akce a pronájem v roce 2019 ve výši 25.000,- Kč, a to na
materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Ing. Lenkou Malou,
XXXXXXXX XXXXXXX, Praha 9, 193 00

4. ukládá

informovat Ing. Lenku Malou, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí
individuální dotace na rok 2019 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 23.08.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/0415/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/10/0483/19
ze dne 11.07.2019

Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města
Prahy, kterou se mění Statut hlavního města Prahy, a to ve vztahu
k aktuálním právním předpisům vztahujícím se k oblastem sociálně-
právní ochrany dětí a sociální práce - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění Statut hlavního města
Prahy, a to ve vztahu k aktuálním právním předpisům vztahujícím se k oblastem sociálně-
právní ochrany dětí a sociální práce

2. nemá námitek

k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění Statut hlavního
města Prahy ve vztahu k aktuálním právním předpisům vztahujícím se k oblastem sociálně-
právní ochrany dětí a sociální práce

3. ukládá

sdělit stanovisko Městské části Praha 20 ve věci návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou
se mění přílohy Statutu hlavního města Prahy, a to v návaznosti na aktuální právní předpisy
vztahující se k oblastem sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 19.07.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0504/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/11/0484/19
ze dne 11.07.2019

Rozšíření cílové skupiny uživatelů Pečovatelské služby MČ Praha 20 -
(2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podání návrhu na rozšíření stávající cílové skupiny uživatelů Pečovatelské služby MČ Praha 20
dle rozhodnutí o registraci ze dne 19. 11. 2018 pod č.j. MHMP 1878320/2018 takto:

Cílová skupina:

- osoby se zdravotním postižením

- senioři

- rodiny s dítětem/dětmi

2. schvaluje

podání návrhu na rozšíření stávající věkové struktury uživatelů Pečovatelské služby MČ Praha
20 dle rozhodnutí o registraci ze dne 19. 11. 2018 pod č.j. MHMP 1878320/2018 takto:

Věková struktura:

děti předškolního věku (1-7 let)

mladší děti (7-10 let)

starší děti (11-15 let)

dorost (16-18 let)

mladší dospělí (19-26 let)

dospělí (27-64 let)

mladší senioři (65-80 let)

starší senioři (nad 80 let)



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

3. ukládá

podat žádost o rozšíření cílových skupin a věkové struktury Pečovatelské služby MČ Praha 20
registrujícímu orgánu - Magistrátu hl. m. Prahy

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.08.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0511/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/12/0485/19
ze dne 11.07.2019

Přijetí věcného daru od firmy IKEA Česká republika, s.r.o., určeného
na pomoc obyvatelům vyhořelého bytového domu v ulici Chodovická -
(2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

přijetí věcného daru -  nábytku v hodnotě 9 700,- Kč od firmy IKEA Česká republika, s.r.o.,
  určeného na vybavení bytů obyvatelům postižených požárem v ulici Chodovická

2. schvaluje

předání věcného daru od firmy IKEA Česká republika, s r.o., určeného na vybavení
bytů obyvatelům postižených požárem v ulici Chodovická, panu Zdeňku Trávníčkovi,
předsedovi bytového družstva

3. ukládá

uzavřít s firmou IKEA Česká republika, s r.o., se sídlem Skandinávská 1/131, 1550 00 Praha
5, IČ: 270 81 052 darovací smlouvu o poskytnutí věcného daru - nábytku v hodnotě 9 700,-
Kč, určeného na vybavení bytů postižených požárem v ulici Chodovická

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.07.2019



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

4. ukládá

předat věcný dar od firmy IKEA Česká republika s r.o., se sídlem Skandinávská 1/131, 155
00 Praha 5, IČ: 270 81 052, formou předávacího protokolu předsedovi bytového družstva,
panu Zdeňku Trávníčkovi

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.08.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0526/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/13/0486/19
ze dne 11.07.2019

Stanovisko k návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky č. 1/2016
Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční
umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh novelizace obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících
opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním
pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech

2. nemá námitek

k návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících
opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním
pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech

3. ukládá

sdělit stanovisko Městské části Praha 20 ve věci novelizace obecně závazné vyhlášky
č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na
veřejně přístupných místech

3.1 Zodpovídá: Odbor živnostenský a občansko
správních agend

Termín: 26.07.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0524/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/14/0511/19
ze dne 11.07.2019

Odvolání předsedy Redakční rady a jmenování nového předsedy -
(2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. odvolává

Mgr. Jana Pištěka z funkce předsedy Redakční rady ke dni 12. 7. 2019

2. jmenuje

předsedou Redakční rady Mgr. Zdeňka Sedláčka a zástupcem předsedy Jana Brunnera a
členkou redakční rady Růženu Beránkovou, DiS. s účinností od 15.7.2019

3. ukládá

informovat p. Mgr. Jana Pištěka o jeho odvolání z funkce předsedy Redakční rady s účinností
od 12. 7. 2019, kdy skončilo i jeho členství v Redakční radě

3.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 12.07.2019

4. ukládá

informovat Mgr. Zdeňka Sedláčka o jeho jmenování do funkce předsedy Redakční rady a
Růženu Beránkovou, DiS. o jejím jmenování do funkce člena Redakční rady s účinností od
15. 7. 2019

4.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 15.07.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0505/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/15/0512/19
ze dne 11.07.2019

Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Zajištění havarijního stavu skály v ulici Slatiňanská“ - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce„Zajištění
havarijního stavu skály v ulici Slatiňanská“

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 – Dana
Králová, referent OHSaI ÚMČ Praha 20

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny



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

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění havarijního stavu skály
v ulici Slatiňanská“

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0508/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/16/0513/19
ze dne 11.07.2019

Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce komunikace a výstavba kanalizace v ulici
Libuňská" - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce„Rekonstrukce komunikace a výstavba kanalizace v ulici Libuňská“

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 – Dana
Králová, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti



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

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce komunikace a
výstavba kanalizace v ulici Libuňská“

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2019

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/0510/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/17/0514/19
ze dne 11.07.2019

Dodávka 2 ks parkovacích automatů typu RTB Pecuni do areálu
Chvalské tvrze na pozemku KN p. č. 1984, 1991 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

instalaci 2 ks parkovacích automatů typu RTB Pecuni do areálu Chvalské tvrze od společnosti
Siemens Mobility, s.r.o.

2. ukládá

předložit starostce městské části k podpisu objednávku na dodávku a instalaci 2 ks parkovacích
automatů typu RTB Pecuni do areálu Chvalské tvrze, od společnosti Siemens Mobility, s.r.o.,
v rozsahu aktualizované cenové nabídky ze dne 20.08.2018.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2019

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/0498/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/18/0515/19
ze dne 11.07.2019

Vybavení interiéru stavby "Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu
Chvalské tvrze" - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

dodávku mobiliáře do rekonstruovaného objektu "Stodoly v areálu Chvalské tvrze" v souladu
s projektem interiéru zpracovaným spol. STARÝ a PARTNER s.r.o. dle předložené cenové
nabídky spol. TON a.s. z 11. 6. 2019

2. ukládá

zajistit dodávku mobiliáře do rekonstruovaného objektu "Stodoly v areálu Chvalské tvrze"
v souladu s projektem interiéru zpracovaným spol. STARÝ a PARTNER s.r.o. od společnosti
TON a.s., v rozsahu předložené cenové nabídky z 11. 6. 2019

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 19.07.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0496/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/2/0476/19
ze dne 11.07.2019

Žádost Martiny Ptáčkové o individuální dotaci na bojové sporty -
kickbox, box, hand to hand combat v roce 2019 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Martiny Ptáčkové o individuální dotaci na bojové sporty - kickbox, box, hand to hand
combat v roce 2019 ve výši 49.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových
aktivit

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 žadateli, Martině Ptáčkové, XXXXXXXXXXXX
XXXXXX, 193 00 Praha 9, na bojové sporty - kickbox, box, hand to hand combat v roce 2019
ve výši 30.000,- Kč, a to na osobní, materiálové, nemateriálové a jiné náklady

3. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Martinou Ptáčkovou,
XXXXXXXXXXXX XXXXXX, 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.

4. ukládá

informovat žadatele, Martinu Ptáčkovou, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci žádosti o
poskytnutí individuální dotace na rok 2019

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 23.08.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/0436/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/21/0516/19
ze dne 11.07.2019

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí ke stavbě
"Gymnastická tělocvična, přístavba – Chvalkovická č. p. 2031" - (2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním  stavby "Gymnastická tělocvična, přístavba – Chvalkovická č. p. 2031" v rozsahu
dokumentace k územnímu rozhodnutí, zpracované Ing. arch. J. Dandou, Praha 9, ze září 2017
s tím, že parkovací místa budou řešena v koordinaci s touto stavbou

2. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (tělocvična)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/0497/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/22/0517/19
ze dne 11.07.2019

Uzavření smlouvy o spolupráci na vybudování veřejné technické
a dopravní infrastruktury mezi MČ Praha 20 a investorem stavby
„Novostavba BD Na Chvalce“ – Horní Počernice p. č. 2144/17, 2144/18
- (2.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

s uzavřením Smlouvy o spolupráci na vybudování veřejné technické a dopravní infrastruktury
mezi MČ Praha 20 a investorem stavby „Novostavba BD Na Chvalce“ – Horní Počernice p. č.
2144/17, 2144/18

2. ukládá

sdělit stanovisko smluvnímu partnerovi (Smlouva o spolupráci na vybudování veřejné
technické a dopravní infrastruktury mezi MČ Praha 20 a investorem stavby „Novostavba BD
Na Chvalce“ – Horní Počernice p. č. 2144/17, 2144/18)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0529/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/23/0518/19
ze dne 11.07.2019

Stanovisko k umístění stavby kanalizační, vodovodní a elektro přípojky
na pozemku KN parc. č. 3793, 3783 a 3789/1 v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha, pro napojení v Praze - Horních Počernicích na p.č. 1949 ul.
Stoliňská - (2.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby kanalizační, vodovodní a elektro přípojky na pozemku p. č. 3793, 3783 a
3789/1  v k.ú. Horní Počernice, v rozsahu projektové dokumentace „Kanalizační, vodovodní a
elektrická přípojka na p. č. 1949“ vypracované Ing. F. Smetanou, Praha 9 v květnu 2019

2. schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 3793, 3783 a 3789/1o celkové výměře cca 48 m2 v k.ú. Horní
Počernice, na dobu určitou nepřesahující 28 dní.

uzavření nájemní smlouvy s Anthroposofickou společností v ČR z. s.

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
(přípojky)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.08.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0531/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/24/0519/19
ze dne 11.07.2019

Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se
stanoví poplatek za komunální odpad (dále je "vyhláška o poplatku") -
(2.24)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za
komunální odpad (dále je "vyhláška o poplatku").

2. schvaluje

návrh změny obecně závazné vyhlášky o poplatku

3. ukládá

předat usnesení odboru ochrany prostředí MHMP.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 19.07.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0501/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/26/0520/19
ze dne 11.07.2019

Požadavky na rozpočet hl. m. Prahy na rok 2020 - (2.26)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uplatnění požadavků na rozpočet hl. m. Prahy na rok 2020, dle předloženého návrhu s
doplněním

2. ukládá

zaslat MHMP investiční požadavky na rozpočet hl. m. Prahy na rok 2020, dle předloženého
návrhu s doplněním

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/0491/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/27/0521/19
ze dne 11.07.2019

Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250, o souhlas s objednávkou spotřebičů do školní jídelny
na základě poptávkového řízení a s jejím následným financováním
formou investiční účelové dotace v roce 2019. - (2.27)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
poskytnutí účelové investiční dotace v roce 2019 za účelem pořízení elektrických spotřebičů
do školní jídelny.

2. bere na vědomí

spolufinancování spotřebičů do školní jídelny formou investiční dotace ve výši 500.000,- Kč
pro MČ Praha 20 ze strany MHMP, který je zřizovatelem příspěvkových organizací Gymnázium,
Praha 9, Chodovická 2250 a Mateřské školy a Základní školy, Praha 9, Bártlova 83, jejichž
žáci se ve školní jídelně Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
stravují, a to po schválení v ZHMP v 9/2019

3. schvaluje

účelovou investiční dotaci pro rok 2019 pro Fakultní základní školu, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250, na pořízení elektrické multifunkční pánve FRIMA VarioCooking Center
MULTIFICIENCY 311, FRI-VCC 311M  a  elektrického konvektomatu FlexiCombi Classic, 20x GN
1/1 vč. příslušenství a instalace v celkové výši 1,209.866,90 Kč vč. DPH od vybrané společnosti
InterGast a.s. se sídlem: Na vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČ: 62917153.

4. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s poskytnutím účelové investiční dotace pro rok
2019  za účelem pořízení elektrických spotřebičů do školní jídelny.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.07.2019

5. ukládá

provést rozpočtové opatření RMČ na rok 2019 – poskytnutí účelové investiční dotace ve výši
1,209.866,90 Kč pro Fakultní základní školu, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 a
zajistit převod finančních prostředků na účet příspěvkové organizace.

5.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 11.07.2019



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

6. ukládá

provést rozpočtové opatření RMČ na rok 2019 – poskytnutí investiční dotace ve výši 500.000,-
Kč pro MČ Praha 20 ze strany MHMP, a to po schválení v ZHMP, kdy dotace bude určena na
pokrytí částečných nákladů spojených s pořízením spotřebičů ve Fakultní základní školy, Praha
9 - Horní Počernice, Chodovická 2250.

6.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0493/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/28/0523/19
ze dne 11.07.2019

Statut redakční rady a pravidla pro přípravu a vydávání
Hornopočernického zpravodaje - (2.28)

Rada městské části Praha 20

 

1. ruší

Statut redakční rady a pravidla pro přípravu a vydávání Hornopočernického zpravodaje
schválený dne 16. 2. 2017 usnesením RMČ č. RMC/79/6/0643/17

2. schvaluje

Statut redakční rady a pravidla pro přípravu a vydávání Hornopočernického zpravodaje dle
přílohy č. 1

3. ukládá

seznámit členy Redakční rady se Statutem redakční rady a pravidly pro přípravu a vydávání
Hornopočernického zpravodaje

3.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 19.07.2019

4. ukládá

zveřejnit Statut redakční rady a pravidla pro přípravu a vydávání Hornopočernického
zpravodaje na webových stránkách městské části

4.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 19.07.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0525/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/29/0522/19
ze dne 11.07.2019

Aktualizace směrnice Podpisový řád - (2.29)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

aktualizovanou směrnici Podpisový řád, s účinností 15. 7. 2019

2. ukládá

zajistit seznámení zaměstnanců s aktualizovanou směrnicí Podpisový řád

2.1 Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská, Termín: 15.07.2019
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0509/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/3/0477/19
ze dne 11.07.2019

Žádost Josefa Ptáčka o individuální dotaci na bojové sporty -
Grappling, Brazilské Jiu-jitsu, Hand to hand, sambo, Judo, Kickbox,
MMA, SUMO - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Josefa Ptáčka, zákonného zástupce žadatele, o individuální dotaci na bojové sporty -
Grappling, Brazilské Jiu-jitsu, Hand to Hand, Sambo, Judo, Kickbox, MMA, SUMO v roce 2019
ve výši 48.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 žadateli, zastoupenému zákonným zástupcem
Josefem Ptáčkem, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, Praha 9, 193 00, na bojové sporty - Grappling,
Brazilské Jiu-jitsu, Hand to Hand, Sambo, Judo, Kickbox, MMA, SUMO v roce 2019 ve výši
30.000,- Kč, a to na osobní, materiálové a jiné náklady

3. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Josefem Ptáčkem,
zákonným zástupcem žadatele, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, Praha 9, 193 00



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

4. ukládá

informovat žadatele zastoupeného zákonným zástupcem Josefem Ptáčkem, o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na bojové sporty - Grappling,
Brazilské Jiu-jitsu, Hand to Hand, Sambo, Judo, Kickbox, MMA, SUMO v roce 2019

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 23.08.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/0474/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/31/0487/19
ze dne 11.07.2019

Pronájem obecních pozemků KN parc. č. 785/3 o výměře 2505 m2
a KN parc. č. 785/4 o výměře 4627 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, za účelem pořádání Svatováclavské pouti 2019 - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem pozemku KN parc. č. 785/3, druh pozemku - orná půda, o výměře 2505 m2 a

  pozemku KN parc. č. 785/4, druh pozemku - orná půda o výměře 4627 m2, vše v  k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou od 16. 9. do 23. 9. 2019  za cenu 1.000 Kč/den/
předmět pronájmu, panu Karlu Helferovi,  za účelem pořádání Svatováclavské pouti

- uzavření nájemní smlouvy s panem Karlem Helferem.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 13.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0506/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/32/0488/19
ze dne 11.07.2019

Záměr směny části obecního pozemku KN parc. č. 4247/1 za pozemek
KN parc. č. 4245/2 a část pozemku KN parc. č. 4245/1 vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- se záměrem směny části obecního pozemku KN parc. č. 4247/1,  druh pozemku - zahrada o

výměře cca 128 m2 za pozemek KN parc. č. 4245/2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob

využití - ostatní komunikace o výměře 3 m2 a část pozemku KN parc. č. 4245/1, druh pozemku

– zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1,3 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
z důvodu, kdy část pozemku KN parc. č. 4247/1 je dotčena veřejně prospěšnou stavbou
komunikace ( 88/DK/25 ), dle platného ÚP hl. m. Prahy.

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ žadatelům

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.07.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0499/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/33/0489/19
ze dne 11.07.2019

Záměr prodeje obecního pozemku parc č. 3908/5 o výměře 40 m2
odděleného od pozemku KN parc. č. 3908/3 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru prodeje obecního pozemku parc č. 3908/5 o výměře 40 m2

odděleného od pozemku KN parc. č. 3908/3 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na
základě geometrického plánu č. 5530-67/2019, XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX za kupní cenu ve výši 278.800,- Kč, tj. 6.970,- Kč/m2, na úřední desce MČ Praha
20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr prodeje obecního pozemku parc č. 3908/5 o výměře 40 m2 odděleného od
pozemku KN parc. č. 3908/3 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na základě geometrického
plánu č. 5530-67/2019, XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX za kupní cenu

ve výši 278.800,- Kč, tj. 6.970,- Kč/m2, na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.07.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0500/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/34/0490/19
ze dne 11.07.2019

Záměr směny obecního pozemku KN parc. č. 2498/17 o výměře 334
m2 za pozemek KN parc. č. 786/214 o výměře 390 m2 ve vlastnictví
ČR - Bytové správy Ministerstva vnitra s. p. o., vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru směny obecního pozemku KN parc. č. 2498/17 o výměře 334 m2,
druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří za pozemek KN parc. č. 786/214 o výměře 390

m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň, ve vlastnictví ČR - Bytové správy
Ministerstva vnitra s. p. o., vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, bez doplatku, na úřední
desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr směny obecního pozemku KN parc. č. 2498/17 o výměře 334 m2, druh

pozemku – zastavěná plocha a nádvoří za pozemek KN parc. č. 786/214 o výměře 390 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň, ve vlastnictví ČR - Bytové správy
Ministerstva vnitra s. p. o., vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, bez doplatku, na úřední
desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.07.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0512/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/35/0525/19
ze dne 11.07.2019

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, zástupce tajemníka
bod jednání: BJ/0518/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/36/0491/19
ze dne 11.07.2019

Rozpočtové opatření č.67 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 dofinancování nákladů na
pohonné hmoty pro potřeby pečovatelské služby - (5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 67 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 dofinancování
nákladů na pohonné hmoty pro potřeby pečovatelské služby ve výši 45,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 67 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 dofinancování nákladů na pohonné hmoty pro potřeby pečovatelské
služby

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0502/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/37/0492/19
ze dne 11.07.2019

Rozpočtové opatření č. 68 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 dofinancování povinného
podílu MČ na akci Místní akční plán II vzdělávání MČ Praha 20 - (5.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 68 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 dofinancování
povinného podílu MČ na akci Místní akční plán II vzdělávání MČ Praha 20 ve výši 50,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 68 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 dofinancování povinného podílu MČ na akci Místní akční plán II vzdělávání
MČ Praha 20

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0503/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/38/0493/19
ze dne 11.07.2019

Rozpočtové opatření č. 69 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 poskytnutí účelové investiční
dotace pro FZŠ Chodovická - (5.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 69 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 poskytnutí
účelové investiční dotace pro FZŠ Chodovická ve výši 1 210,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 69 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 poskytnutí účelové investiční dotace pro FZŠ Chodovická

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0513/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/39/0494/19
ze dne 11.07.2019

Rozpočtové opatření č. 70 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 běžných výdajů - (5.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 70 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 běžných výdajů ve výši
210,1 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 70 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 běžných výdajů

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0514/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/4/0478/19
ze dne 11.07.2019

Žádost Jachtklubu Toušeň, z.s., o individuální dotaci na podporu
juniorských závodníků v jachtingu: Sára Tkadlecová a Dominika
Vaďurová (olympijská lodní třída 49er FX), Tadeáš Tkadlec (lodní třída
Cadet) - reprezentace ČR - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Jachtklubu Toušeň, z.s., o individuální dotaci na podporu juniorských závodníků v
jachtingu: Sára Tkadlecová a Dominika Vaďurová (olympijská lodní třída 49er FX), Tadeáš
Tkadlec (lodní třída Cadet) - reprezentace ČR ve výši 50.000,- Kč a doporučení Komise sportu,
mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Jachtklubu Toušeň, z.s., na podporu juniorských
závodníků v jachtingu: Sára Tkadlecová a Dominika Vaďurová (olympijská lodní třída 49er
FX), Tadeáš Tkadlec (lodní třída Cadet) - reprezentace ČR ve výši 50.000,- Kč, a to na osobní
a materiálové náklady

3. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se spolkem Jachtklub Toušeň,
z.s., Na Krétě 27, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 00 66 49 01

4. ukládá

informovat Jachtklub Toušeň, z.s., o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí
individuální dotace na podporu juniorských závodníků v jachtingu: Sára Tkadlecová a Dominika
Vaďurová (olympijská lodní třída 49er FX), Tadeáš Tkadlec (lodní třída Cadet) - reprezentace
ČR

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 23.08.2019

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na podporu juniorských
závodníků v jachtingu: Sára Tkadlecová a Dominika Vaďurová (olympijská lodní třída 49er



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

FX), Tadeáš Tkadlec (lodní třída Cadet) - reprezentace ČR s Jachtklub Toušeň, z.s., Na Krétě
27, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 00 66 49 01

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 23.08.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/0478/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/40/0495/19
ze dne 11.07.2019

Rozpočtové opatření č. 71 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 investiční akce „PD
rekonstrukce ul. Jeřická“ - (5.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 71 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 investiční
akce „PD rekonstrukce ul. Jeřická“ ve výši 242,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 71 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 investiční akce „PD rekonstrukce ul. Jeřická“

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0515/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/41/0496/19
ze dne 11.07.2019

Rozpočtové opatření č. 72 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 investiční akce „parkovací
automaty v areálu Chvalské tvrze“ - (5.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 72 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 investiční
akce „parkovací automaty v areálu Chvalské tvrze“ ve výši 331,8 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 72 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 investiční akce „parkovací automaty v areálu Chvalské tvrze“

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0516/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/42/0497/19
ze dne 11.07.2019

Rozpočtové opatření č. 73 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 –
poskytnutí investičních účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na
likvidace ekologických zátěží, veřejných prostor, parky, výsadby a
výkupy - (5.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 73 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí investičních účelových dotací z rozpočtu
hl. m. Prahy na likvidace ekologických zátěží, veřejných prostor, parky, výsadby a výkupy ve
výši 3 250,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 73 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí investičních
účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na likvidace ekologických zátěží, veřejných prostor,
parky, výsadby a výkupy

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0519/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/43/0498/19
ze dne 11.07.2019

Rozpočtové opatření č. 74 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 –
poskytnutí finančních prostředků jako podíl z obdrženého odvodu z
výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení -
(5.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č.  74  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením
ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí finančních prostředků jako podíl
z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení v
celkové výši 1 171,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  74  MČ  Praha 20 na rok 2019
schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí
finančních prostředků jako podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných
technických herních zařízení

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0520/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/44/0499/19
ze dne 11.07.2019

Rozpočtové opatření č. 75 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019
– poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši
100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů
právnických osob za zdaňovací období roku 2018 - (5.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č.  75 MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu hl. m.
Prahy ve výši 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických
osob za zdaňovací období roku 2018 ve výši 4 066,6 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  75 MČ  Praha 20 na rok 2019
schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 100% podílu MČ na celkové daňové
povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2018

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0523/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/45/0500/19
ze dne 11.07.2019

Rozpočtové opatření č. 76 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 –
poskytnutí investičních účelových dotací z rezervy hl. m. Prahy do
oblasti školství - (5.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 76 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí investičních účelových dotací z rezervy
hl. m. Prahy do oblasti školství ve výši 15 000,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 76 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí investičních
účelových dotací z rezervy hl. m. Prahy do oblasti školství

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0521/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/46/0501/19
ze dne 11.07.2019

Rozpočtové opatření č. 77 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 –
uzavření finančního vypořádání za rok 2018 - (5.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č.  77  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením
ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – uzavření finančního vypořádání za rok 2018

2. ukládá

předat pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  77  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – uzavření finančního
vypořádání za rok 2018

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0522/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/47/0502/19
ze dne 11.07.2019

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 8603374160 pro pojištění
odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli -
(5.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

dodatek č. 3 ke smlouvě č. 8603374160 pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu
způsobenou zaměstnavateli

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 8603374160 pro pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 09.08.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0517/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/48/0503/19
ze dne 11.07.2019

Dodatek č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro
samostatný právní subjekt - (5.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

dodatek č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný
právní subjekt

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.07.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Bc. Ivana Vlasáková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0530/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/49/0504/19
ze dne 11.07.2019

Uzavření dodatku ke smlouvě na shromažďování prostředků veřejné
sbírky s názvem „Pomoc lidem-požár v Chodovické ulici“ - (5.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

dodatek ke smlouvě na shromažďování prostředků veřejné sbírky s názvem "Pomoc lidem-
požár v Chodovické ulici"

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku ke smlouvě na shromažďování prostředků veřejné sbírky s názvem
"Pomoc lidem-požár v Chodovické ulici"

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 29.07.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Bc. Ivana Vlasáková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0532/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/5/0524/19
ze dne 11.07.2019

Žádost Kickbox klub, z.s., o individuální dotaci na sportování dětí a
mládeže - pronájem tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích -
(2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Kickbox klubu, z.s., Vinohradská 1789/40, Praha 2, o individuální dotaci na sportování
dětí a mládeže - pronájem tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích v roce 2019 ve
výši 140.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Kickbox klub, z.s., Vinohradská 1789/40,
Praha 2, na sportování dětí a mládeže - pronájem tělocvičny bojových sportů v Horních
Počernicích v roce 2019 ve výši 100.000,- Kč, a to na nemateriálové náklady za podmínky,
že žadatel se zaváže poskytnout slevu ve výši 40-ti % z ročního členství během školního roku
2019 - 2020 pro děti a mládež do 18-ti let z Horních Počernic



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

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na sportování dětí a mládeže - pronájem tělocvičny
bojových sportů v Horních Počernicích v roce 2019 spolku Kickbox klub, z.s., Vinohradská
1789/40, Praha 2, k projednání na ZMČ

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

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/0483/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/50/0505/19
ze dne 11.07.2019

Úprava stávající smlouvy o poskytování pečovatelské služby - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

upravený vzor Smlouvy o poskytování pečovatelské služby dle doporučení pověřence GDPR

2. ukládá

s novými uživateli uzavírat upravenou Smlouvu o poskytování pečovatelské služby

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.07.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0527/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/51/0506/19
ze dne 11.07.2019

Stanovisko k návrhu změny obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o
výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrhu změny obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o výši koeficientů pro výpočet daně z
nemovitých věcí

2. nemá námitek

k návrhu změny obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o výši koeficientů pro výpočet daně
z nemovitých věcí

3. ukládá

sdělit stanovisko Městské části Praha 20 ve věci návrhu změny obecně závazné vyhlášky hl.
m. Prahy, o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.07.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/0539/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/53/0507/19
ze dne 11.07.2019

Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na
realizaci projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v roce
2019 - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podmínky pro podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního
města Prahy na realizaci projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v roce 2019,
zejména finanční spoluúčasti městské části minimálně ve výši 15% z celkové částky projektu

2. schvaluje

podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na
realizaci projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v roce 2019

3. ukládá

podat žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na
realizaci projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v roce 2019

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 26.07.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0534/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/55/0508/19
ze dne 11.07.2019

Souhlas s přijetím daru - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

přijetí daru od fi FERRATT INTERNATIONAL CZECH s.r.o., spočívající v bezplatném tisku 4 čísel
Hornopočernického zpravodaje

2. schvaluje

uzavření darovací smlouvy na materiál, tisk a dokončovací práce celkem čtyř
čísel Hornopočernického zpravodaje

3. ukládá

uzavřít darovací smlouvu s fi FERRATT INTERNATIONAL CZECH s.r.o., e sídlem Praha 1 - Nové
Město, Opletalova 1015/55, 110 00, IČ: 28476930 dle přílohy č. 1

3.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 12.07.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Daria Češpivová, Místostarosta
předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0536/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/56/0509/19
ze dne 11.07.2019

Výsledek poptávkového řízení na stavební práce „FZŠ Chodovická 2250
- oprava WC družina" - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky na stavební práce "FZŠ Chodovická 2250  - oprava WC družina“
společnosti Genel Invest holding s.r.o.,Toužimská 1051/24F, Kbely, 197 00 Praha, IČ 04217519
s nabídkovou cenou 380 228,51 Kč bez DPH (460 076,50 Kč včetně DPH)

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "FZŠ Chodovická 2250  - oprava WC družina"
se společností Genel Invest holding s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 19.07.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0537/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/57/0510/19
ze dne 11.07.2019

Uzavření Darovací smlouvy č. S/12/2019/1412 – převod finančních
prostředků z účtu Veřejné sbírky s názvem „Pomoc lidem-požár v
Chodovické ulici“ a zrušení sbírkového účtu - (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

darovací smlouvu č. S/12/2019/1412 - převod finančních prostředků z účtu Veřejné sbírky s
názvem "Pomoc lidem - požár v Chodovické ulici"

2. schvaluje

zrušení sbírkového účtu č. 5588333/0100 "Pomoc lidem - požár v Chodovické ulici"

3. ukládá

zajistit uzavření Darovací smlouvy č. S/12/2019/1412 a zrušit sbírkový účet č. 5588333/0100
"Pomoc lidem-požár v Chodovické ulici"

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 12.08.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Bc. Ivana Vlasáková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0540/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/6/0479/19
ze dne 11.07.2019

Žádost Kickbox klub, z.s., o individuální dotaci na uspořádání
příměstského sportovního tábora pro děti do 15 let v Horních
Počernicích - pronájem sportovišť, odměny trenérům, zajištění
celodenního stravování, věcné ceny pro účastníky - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Kickbox klubu, z.s., Vinohradská 1789/40, Praha 2, o individuální dotaci na uspořádání
příměstského sportovního tábora pro děti do 15 let v Horních Počernicích - pronájem
sportovišť, odměny trenérům, zajištění celodenního stravování, věcné ceny pro účastníky v
roce 2019 ve výši 30.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Kickbox klub, z.s., Vinohradská 1789/40,
Praha 2, na uspořádání příměstského sportovního tábora pro děti do 15 let v Horních
Počernicích - pronájem sportovišť, odměny trenérům, zajištění celodenního stravování, věcné
ceny pro účastníky v roce 2019 ve výši 10.000,- Kč, a to na osobní, materiálové, nemateriálové
náklady

3. ukládá

předložit návrh na poskytnutí dotace na uspořádání příměstského sportovního tábora pro děti
do 15 let v Horních Počernicích - pronájem sportovišť, odměny trenérům, zajištění celodenního



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

stravování, věcné ceny pro účastníky v roce 2019 spolku Kickbox klub, z.s., Vinohradská
1789/40, Praha 2, k projednání na ZMČ

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

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/0484/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/7/0480/19
ze dne 11.07.2019

Žádost Anny Češpivové o individuální dotaci na podporu dlouhodobé
sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy - vodní lyžování -
(2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Anny Češpivové o individuální dotaci na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a
organizované sportovní výchovy - vodní lyžování v roce 2019 ve výši 25.000,- Kč a doporučení
Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Anně Češpivové, XXXXXXXXX XXX, 193 00 Praha 9,
na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy - vodní lyžování
v roce 2019 ve výši 25.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Annou Češpivovou,
XXXXXXXXX XXX, 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.

4. ukládá

informovat Annu Češpivovou, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí
individuální dotace na rok 2019 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 23.08.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

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

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0477/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/8/0481/19
ze dne 11.07.2019

Žádost Kulturního centra Horní Počernice o technickou podporu na akci
"Zahájení 14. divadelní sezony" - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Kulturního centra Horní Počernice, Votuzská 379/11, Praha 9 - Horní
Počernice, o technickou podporu, a to o výpůjčku:

- 9 venkovních stolů

- 18 venkovních lavic

- 2 zastřešených stánků

- 3 odpadkových košů (sudů)

na tradiční akci "Zahájení 14. divadelní sezony", která se koná dne 8.9.2019 od 8:00 do 22:00
hod v prostoru před Divadlem Horní Počernice

2. schvaluje

technickou podporu zahrnující výpůjčku:

- 9 venkovních stolů

- 18 venkovních lavic

- 2 zastřešených stánků

- 3 odpadkových košů (sudů)

na akci "Zahájení 14. divadelní sezony", která se koná dne 8.9.2019 od 8:00 do 22:00 hod v
prostoru před Divadlem Horní Počernice, s dopravou technického vybavení na místo před
zahájením akce v den jejího konání

3. ukládá

informovat ředitelku Kulturního centra Horní Počernice, Votuzská 379/11, Praha 9 - Horní
Počernice, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci týkající se pořádání akce "Zahájení 14.
divadelní sezony" dne 8.9.2019 v prostoru před Divadlem Horní Počernice

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 23.08.2019



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

4. ukládá

zabezpečit technickou stránku akce "Zahájení 14. divadelní sezony" dne 8.9.2019 od 8:00 do
22:00 hod, s dopravou technického vybavení na místo před zahájení akce v den jejího konání

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 08.09.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0475/2019



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

26. schůze

číslo RMC/26/9/0482/19
ze dne 11.07.2019

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy určená na posílení
mzdových prostředků pro pracovníky škol a školských zařízení
zřizovaných MČ Praha 20 – návrh rozpisu mzdových prostředků pro
ředitele škol a školských zařízení. - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

usnesení ZHMP č. 7/36 ze dne 24.5.2019, které schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro MČ Praha 20, určenou pro zřizované školy a
školská zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení,
včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství na území hlavního města
Prahy.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z poskytnuté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního
města Prahy, určené na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního
školství na území hlavního města Prahy pro ředitele škol a školských zařízení, jejichž
zřizovatelem je MČ Praha 20, ve výši dle předložené neveřejné přílohy.

3. ukládá

informovat ředitele škol a školských zařízení MČ Praha 20 o usnesení Rady m.č. Praha 20
ve věci souhlasu s čerpáním finančních prostředků pro ředitele ve výši dle neveřejné přílohy,
poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy, určených na posílení mzdových prostředků



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

zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy a zajistit výplatu
prostřednictvím mzdového účetního příspěvkové organizace.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.11.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0485/2019


