MĚSTSKÁ

ČÁST

PRAHA

20

USNESENÍ
Rada městské části Praha
20

32. jednání

čís. RMC/32/10/0602/19 - RMC/32/9/0601/19

datum konání:
22.08.2019

Městská část Praha 20
Rada městské části Praha 20
USNESENÍ
32. schůze
číslo RMC/32/10/0602/19
ze dne 22.08.2019
Žádost organizace LRS Chvaly, o.p.s., o individuální dotaci na projekt
"Terénní zdravotní péče při LRS Chvaly" - (2.10)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost organizace LRS Chvaly, o.p.s., o individuální dotaci na projekt "Terénní zdravotní
péče při LRS Chvaly" ve výši 50.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a
protidrogové
2. souhlasí
s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 LRS Chvaly, o.p.s., Stoliňská 920/41, Praha 9 Horní Počernice, IČO: 24805807 na projekt "Terénní zdravotní péče při LRS Chvaly" ve výši
25.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady
3. ukládá
předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt LRS Chvaly, o.p.s., Stoliňská 920/41, Praha
9 - Horní Počernice, IČO: 24805807, k projednání na ZMČ
3.1

Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová,
Starostka

Termín: 23.09.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent
BJ/0570/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/11/0603/19
ze dne 22.08.2019
Žádost organizace LRS Chvaly, o.p.s., o individuální dotaci na projekt
"Následná rehabilitační péče v LRS Chvaly" - (2.11)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost organizace LRS Chvaly, o.p.s., o individuální dotaci na projekt "Následná rehabilitační
péče v LRS Chvaly" ve výši 100.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a
protidrogové
2. souhlasí
s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 LRS Chvaly, o.p.s., Stoliňská 920/41, Praha 9
- Horní Počernice, IČO: 24805807, na projekt "Následná rehabilitační péče v LRS Chvaly" ve
výši 100.000,- Kč, a to na nemateriálové náklady
3. ukládá
předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt LRS Chvaly, o.p.s., Stoliňská 920/41, Praha
9 - Horní Počernice, IČO: 24805807, k projednání na ZMČ
3.1

Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová,
Starostka

Termín: 23.09.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent
BJ/0571/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/12/0604/19
ze dne 22.08.2019
Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na
podporu domova pro seniory Bethesda - (2.12)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost Diakonie Církve bratrské o individuální dotaci na podporu domova pro seniory Bethesda
v roce 2019 ve výši 50.000,- a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové
2. souhlasí
s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Diakonii Církve bratrské, se sídlem Koněvova
151/24, 130 00, Praha 3, IČ: 452 50 855, na podporu domova pro seniory Bethesda ve výši
50.000,-, a to na nemateriálové náklady
3. ukládá
předložit žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí dotace v roce 2019 na podporu domova
pro seniory Bethesda k projednání na ZMČ
3.1

Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová,
Starostka

Termín: 23.09.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent
BJ/0578/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/13/0605/19
ze dne 22.08.2019
Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na
podporu Chráněného bydlení na Xaverově - (2.13)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost Diakonie Církve bratrské o individuální dotaci na podporu Chráněného bydlení na
Xaverově v roce 2019 ve výši 50.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní
a protidrogové
2. souhlasí
s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Diakonii Církve bratrské, se sídlem Koněvova
151/24, 130 00, Praha 3, IČ: 452 50 855, na podporu Chráněného bydlení na Xaverově ve
výši 50.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady
3. ukládá
předložit žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí dotace v roce 2019 na podporu
Chráněného bydlení na Xaverově k projednání v ZMČ
3.1

Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová,
Starostka

Termín: 23.09.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent
BJ/0579/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/14/0606/19
ze dne 22.08.2019
Žádost Centra LOCIKA o poskytnutí individuální dotace na podporu
cílové skupiny - osoby ohrožené sociálním vyloučením se zaměřením
na služby pro oběti domácího násilí - (2.14)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost Centra LOCIKA o individuální dotaci na podporu cílové skupiny - osoby ohrožené
sociálním vyloučením se zaměřením na služby pro oběti domácího násilí ve výši 24.000,- Kč
a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové
2. schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Centru LOCIKA, Umělecká 588/6, Praha 7, 170
00, IČO: 05268800 na podporu cílové skupiny - osoby ohrožené sociálním vyloučením se
zaměřením na služby pro oběti domácího násilí ve výši 24.000,- Kč, a to na materiálová a
nemateriálové náklady
3. schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace
4. ukládá
informovat Centrum LOCIKA o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí
individuální dotace
4.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 13.09.2019

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

5. ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na podporu cílové skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením se zaměřením na služby pro oběti domácího násilí s
Centrem LOCIKA, Umělecká 588/6, Praha 7, 170 00, IČ: 05268800
5.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 13.09.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent
BJ/0580/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/15/0607/19
ze dne 22.08.2019
Žádost o technickou podporu a finanční dar na podporu pořádání
promítání filmu "Kouř" - (2.15)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost organizátora, p. Martina Cibocha
• o poskytnutí finančního daru ve výši 8.000,- Kč na pokrytí výdajů na pořádání promítání
filmu "Kouř" dne 13.9.2019
• o souhlas s použitím znaku MČ Praha 20 na propagačních materiálech k akci
• o souhlas MČ Praha 20 s promítáním filmu i po 22:00 hod.
• o napojení na elektrickou síť
• výpůjčku 30 venkovních židlí
2. schvaluje
• poskytnutí finančního daru ve výši 8.000,- Kč na pokrytí nákladů na pořádání promítání
filmu "Kouř" dne 13.9.2019
• použití znaku MČ Praha 20 na propagačních materiálech k akci
• promítání filmu s ukončením produkce po 22:00 hod.
• napojení na elektrickou síť
• výpůjčku venkovních židlí s dovozem na místo konání akce
3. schvaluje
darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru č.
4. ukládá
informovat žadatele p. Martina Cibocha, XXXXXXXX XXXXXX, Praha 9 - Horní Počernice, o
usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru, použití znaku MČ
Prahy 20 na propagačních materiálech k akci, udělení souhlasu MČ Praha 20 s promítáním
filmu po 22:00 hod. a napojení na elektrickou síť
4.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 11.09.2019

5. ukládá
uzavřít s p. Martinem Cibochem, XXXXXXXX XXXXXX, Praha 9 - Horní Počernice smlouvu o
poskytnutí finančního daru ve výši 8.000,- Kč na podporu pořádání promítání filmu "Kouř"
5.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 11.09.2019

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
zajistit výpůjčku s dovozem 30ks židlí a zapojení el. přípojky dne 13.9.2019
6.1

Zodpovídá: Odbor místního hospodářství

Termín: 13.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent
BJ/0598/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/16/0608/19
ze dne 22.08.2019
Žádost organizace EDA cz, z.ú., o finanční dar na částečné pokrytí
nákladů sociální služby rané péče pro rodinu z Prahy 20 - (2.16)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 12.000,- Kč organizaci EDA cz, z.ú., Filipova
2013/1, 148 00 Praha 4, IČO: 24743054 na částečné pokrytí nákladů sociální služby rané
péče pro rodinu z Prahy 20
2. schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 12.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů sociální služby
rané péče poskytovanou organizací EDA cz, z.ú., Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4, IČO:
24743054, rodině z Prahy 20
3. schvaluje
darovací smlouvu č. S/30/2019/0081 o poskytnutí finančního daru
4. ukládá
informovat žadatele, organizaci EDA cz, z.ú., Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4, IČO: 24743054,
o usnesení RMČ ve věci poskytnutí finančního daru
4.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 13.09.2019

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

5. ukládá
uzavřít s organizací EDA cz, z.ú., Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4, IČO: 24743054, darovací
smlouvu o poskytnutí finančního daru
5.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 13.09.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent
BJ/0600/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/17/0609/19
ze dne 22.08.2019
Žádost o finanční dar na podporu projektu volnočasových aktivit pro
rodiny s dětmi z azylového domu Střediska křesťanské pomoci Horní
Počernice - (2.17)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost o poskytnutí finančního daru na realizaci projektu s rozpočtem ve výši 30.000,- Kč paní
Vilmě Cibulkové, XXXXXXXX XXXXXX, Praha 9, na podporu projektu volnočasových aktivit pro
rodiny s dětmi z azylového domu Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice
2. schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč na pokrytí nákladů na projekt volnočasových
aktivit pro rodiny s dětmi z
azylového domu Střediska křesťanské pomoci Horní
Počernice realizovaný paní Vilmou Cibulkovou, XXXXXXXX XXXXXX, Praha 9
3. schvaluje
smlouvu o poskytnutí finančního daru
4. ukládá
informovat žadatelku, paní Vilmu Cibulkovou, XXXXXXXX XXXXXX, Praha 9 ve věci poskytnutí
finančního daru
4.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 09.09.2019

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

5. ukládá
uzavřít s paní Vilmou Cibulkovou, XXXXXXXX XXXXXX, Praha 9 smlouvu o poskytnutí
finančního daru
5.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 09.09.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent
BJ/0624/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/18/0554/19
ze dne 22.08.2019
Návrh na prodej 2 ks traktorů - (2.18)
Rada městské části Praha 20

1. souhlasí
se zněním smluv na prodej traktorů Zetor 7711 z roku 1990 a Zetor 7211 z roku 1987.
2. schvaluje

prodej traktoru Zetor 7211 se sekacím ramenem za částku 192 200,- Kč vč. DPH ZD Ročov, Podlesí 1, 439 67
3. schvaluje

prodej traktoru Zetor 7711 za částku 300 000,- Kč vč. DPH panu Janu Havlovi.
4. ukládá
OMH zajistit podepsání smluv na traktory Zetor 7211 a Zetor 7711 s vybranými uchazeči.
4.1

Zodpovídá: Odbor místního hospodářství

Termín: 16.09.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0568/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/19/0597/19
ze dne 22.08.2019
Žádost o souhlas s užitím znaku na pohlednice - (2.19)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost paní Ivany Černé, XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX X XXXXX XXXXXXXXX, o souhlas
s použitím znaku MČ Praha 20 na pohlednice, které vydává s fotografiemi míst v Horních
Počernicích
2. schvaluje
použití znaku dle usnesení MHMP na pohlednicích Horních Počernic, které vydává paní Ivana
Černá
3. ukládá
informovat žadatele, paní Ivanu Černou, o usnesení RMČ ve věci souhlasu s použitím znaku
městské části na pohlednice, které vydává s tématikou Horních Počernic
3.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 26.08.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0620/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/2/0550/19
ze dne 22.08.2019
Oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu s provozováním zařízení
ke sběru nebo výkupu odpadů podle §14 zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech pro záměr společnosti CARE FOR PETS CZECH s.r.o. (v areálu
společnosti BIG BOX) - (2.02)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
Informaci o zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí pro zařízení společnosti CARE FOR PETS CZECH s.r.o.

2. souhlasí
s provozováním tohoto zařízení za předpokladu, že odpad v zařízení nebude dále zpracováván
ani vybalován, ale pouze se shromáždí v dovezených nádobách a po ukončení denního svozu
se převeze k dalšímu zpracování do provozovny Písek.
3. ukládá
zaslat usnesení Odboru ochrany prostředí MHMP
3.1

Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

Termín: 23.08.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
Zbyněk Mucha, Člen rady
BJ/0563/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/20/0555/19
ze dne 22.08.2019
Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o výpůjčku
technického vybavení na akci "Oslava 20. let od založení azylového
domu" - (2.20)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost ředitele Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, Praha 9
- Horní Počernice, o výpůjčku 5 stánků, 10 lavic a 5 stolů na akci "Oslava 20. let od založení
azylového domu", která se koná dne 21.9.2019 od 16 hod. v areálu Střediska křesťanské
pomoci Horní Počernice
2. schvaluje
zapůjčení technického vybavení v rozsahu 5 stánků, 10 lavic a 5 stolů na akci "Oslava 20.
let od založení azylového domu", která se koná dne 21.9.2019 od 16 hod. v areálu Střediska
křesťanské pomoci Horní Počernice, s dopravou technického vybavení na místo před zahájením
akce v den jejího konání
3. ukládá
informovat ředitele Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16,
Praha 9 - Horní Počernice, o usnesení Rady m. č. Praha 20 ve věci týkající se pořádání
akce "Oslava 20. let založení azylového domu" dne 21.9.2019 od 16 hod. v areálu Střediska
křesťanské pomoci Horní Počernice
3.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 13.09.2019

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 "Oslava 20. let založení azylového domu" dne 21.9.2019
od 16 hod., s dopravou technického vybavení na místo před zahájením akce v den jejího konání
4.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 21.09.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent
BJ/0601/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/21/0556/19
ze dne 22.08.2019
Návrh na přidělení bytu č. 7 v DPS Třebešovská 17 - (2.21)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
informaci o uvolněném bytě č. 7 v Domě s pečovatelskou službou, Třebešovská 17 ke dni 31.
8. 2019 a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové na uzavření smlouvy o
nájmu bytu v DPS s novým nájemcem
2. schvaluje
přidělení bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou, Třebešovská 17, XXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, Praha 9 - Horní
Počernice, na dobu určitou od 15.9.2019 do 14.9.2020, s možností dalšího prodloužení
3. schvaluje
smlouvu o nájmu bytu dle přílohy tohoto materiálu
4. ukládá
uzavřít s XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX, Praha 9 - Horní Počernice, smlouvu na pronájem bytu č. 7 v DPS, Třebešovská 17,
na dobu určitou od 15.9.2019 do 14.9.2020, s možností dalšího prodloužení
4.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 13.09.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent
BJ/0599/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/22/0557/19
ze dne 22.08.2019
Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce komunikace a výstavba kanalizace v ulici Libuňská“ (2.22)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce komunikace
a výstavba kanalizace v ulici Libuňská" společnosti IPPOS BOHEMIA s.r.o., Malobřevnovská
911/16, 169 00 Praha 6, IČ:26157284 s nabídkovou cenou 1 972 949,24 Kč bez DPH
(2 387 268,58 Kč včetně DPH)
2. ukládá
zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Rekonstrukce komunikace a výstavba
kanalizace v ulici Libuňská" se společností IPPOS BOHEMIA s.r.o.
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 30.08.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0606/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/23/0558/19
ze dne 22.08.2019
Výsledek poptávkového řízení na stavební práce "ZŠ Ratibořická - II.
etapa výměny areálového rozvodu vody" - (2.23)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci "ZŠ Ratibořická II. etapa výměny areálového rozvodu vody"
se společností REVIS - Praha spol. s r.o., Výpadová 317/19, Praha 5, 153 00, IČO: 41190114
za cenu 262 066,88 Kč bez DPH (317 100,92 Kč včetně DPH)
2. ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci "ZŠ Ratibořická II. etapa výměny areálového rozvodu
vody" se společností REVIS - Praha spol. s r.o., Výpadová 317/19, Praha 5, 153 00,
IČO: 41190114
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 26.08.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0615/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/24/0559/19
ze dne 22.08.2019
vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Demolice stodoly na pozemku p. č. 5/1 k. ú. Horní
Počernice" - (2.24)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce "Demolice stodoly na pozemku p. č. 5/1 k. ú. Horní Počernice"

2. jmenuje
výběrovou komisi ve složení:
Mgr. Alena Štrobová, starostka MČ Praha 20,
náhradník – Daria Češpivová, místostarostka MČ Praha 20,
Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
náhradník – Zbyněk Mucha, radní MČ Praha 20,
Mgr. Pavel Skalický, radní MČ Praha 20,
náhradník – Karla Polydorová, radní MČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník – Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,náhradník – PhDr. Jiří
Nohejl, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
3. schvaluje
způsob hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek (75% cena, 25% doba
realizace díla)

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 výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavebnípráce "Demolice
stodoly na pozemku p. č. 5/1 k. ú. Horní Počernice"
4.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 30.08.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
BJ/0613/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/25/0560/19
ze dne 22.08.2019
Uzavření dodatku ke smlouvě č. S/121/14/0072 - (2.25)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/121/14/0072
2. ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/121/14/0072
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 30.08.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0587/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/26/0561/19
ze dne 22.08.2019
Odvolání předsedy Komise výstavby a územního rozvoje, tajemníka
komise a jmenování nové předsedkyně a nového tajemníka Komise
výstavby a územního rozvoje - (2.26)
Rada městské části Praha 20

1. odvolává
Ing. Miloslava Palavského z funkce předsedy Komise výstavby a územního rozvoje ke dni 22.
8. 2019
2. jmenuje
předsedkyní Komise výstavby a územního rozvoje paní Karlu Polydorovou s účinností od
23.8.2019
3. odvolává
z funkce tajemníka Komise výstavby a územního rozvoje Ing. Richarda Měšťana ke dni
22.8.2019
4. jmenuje
Ing. Miloslava Palavského tajemníkem Komise výstavby a územního rozvoje s účinností od
23.8.2019
5. ukládá
informovat Ing. Miloslava Palavského o jeho odvolání z funkce předsedy Komise výstavby a
územního rozvoje s účinností od 22. 8. 2019 a jeho jmenování tajemníkem Komise výstavby
a územního rozvoje s účinností od 23. 8. 2019
5.1

Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu

Termín: 22.08.2019

6. ukládá
informovat pí Karlu Polydorovou o jejím jmenování předsedkyní Komise výstavby a územního
rozvoje s účinností od 23. 8. 2019
6.1

Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu

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.

7. ukládá
informovat Ing. Richarda Měšťana o jeho odvolání z funkce tajemníka Komise výstavby a
územního rozvoje s účinností od 22. 8. 2019, kdy skončilo i jeho členství v komisi
7.1

Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu

Termín: 23.08.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0622/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/27/0563/19
ze dne 22.08.2019
Změna tajemníka Komise kultury a zahraniční spolupráce - (2.27)
Rada městské části Praha 20

1. odvolává
z funkce tajemníka Komise kultury a zahraniční spolupráce Ing. Alexandru Janáčkovou s
účinností od 30. 8. 2019
2. jmenuje
tajemníkem Komise kultury a zahraniční spolupráce Mgr. Jiřího Arnošta, LLM. s účinností od
1. 9. 2019
3. ukládá
informovat Ing. Alexandru Janáčkovou o jejím odvolání z funkce tajemníka Komise kultury a
zahraniční spolupráce s účinností od 30. 8. 2019
3.1

Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu

Termín: 30.08.2019

4. ukládá
informovat Mgr. Jiřího Arnošta, LLM. o jeho jmenování tajemníkem Komise kultury a zahraniční
spolupráce s účinností od 1. 9. 2019
4.1

Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu

Termín: 30.08.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0623/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/28/0564/19
ze dne 22.08.2019
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene z
důvodu stavby "Odbočky Skály – VOTS ČD, kVN, S 131 132" v k. ú.
Horní Počernice. - (2.28)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 4489/1 v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování stavby „Odbočky Skály – VOTS ČD,
kVN, S 131 132" v k. ú. Horní Počernice, se společností PREdistribuce a.s.
2. ukládá
předložit Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu smluvních stran (Odbočky Skály
PRE)
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 27.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
BJ/0589/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/29/0565/19
ze dne 22.08.2019
Stanovisko k umístění stavby - přístavba RD, včetně kanalizační
přípojky a stavebních úprav vjezdu na pozemku KN parc. č. 3939 v k.ú.
Horní Počernice - (2.29)
Rada městské části Praha 20

1. souhlasí
s umístěním stavby „ Přístavba domku ul. Tlustého 104/13, Praha 9 – Horní Počernice parc.
č. 243/1 k.ú. Horní Počernice „, v rozsahu projektové dokumentace vypracované Ing. arch.
J. Dandou z května 2018.
2. schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 3939 o celkové výměře 16 m2 v k.ú. Horní Počernice, na dobu
určitou nepřesahující 28 dní.
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

3. ukládá
sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
(Přístavba Tlustého)

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

3.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 27.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
BJ/0590/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/3/0551/19
ze dne 22.08.2019
Oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu s provozováním zařízení
ke sběru nebo výkupu odpadů podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech pro záměr společnosti KOVOSTEEL Recykling, s.r.o. - (2.03)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
Informaci o zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí por zařízení KOVOSTEEL Recykling, s.r.o. v areálu Pragorent
2. nesouhlasí
s provozováním zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Vyrozumění
o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí por zařízení KOVOSTEEL Recykling, s.r.o. v
areálu Pragorent z důvodu:
• nesouladu s územním plánem
• není doloženo, jak bude areál oddělen od sousedních provozoven nacházejících se v areálu
Pragorent – žádné oplocení vzhledem k sousedním provozovnám není v provozním řádu
řešeno
• není doloženo, jak bude areál Kovosteel recykling oddělen od areálu RPG Recykling, s.r.o.
• chybí vyjádření Hasičského záchranného sboru pro obě zařízení společně (tj. pro
Kovosteel i RPG recykling), protože v návrhu provozního řádu se píše, že obě firmy budou
používat společné protipožární protipožární
• chybí vyjádření Hygienické stanice HMP pro obě zařízení společně, protože budou v
jednom areálu a budou využívat společné hygienické zázemí
• není známa četnost a tonáž vozidel přivážejících a odvážejících odpad za den, týden a rok
• není známo do umístění OLK v areálu

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
zaslat usnesení na Odbor ochrany prostředí MHMP
3.1

Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

Termín: 23.08.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
Zbyněk Mucha, Člen rady
BJ/0566/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/30/0566/19
ze dne 22.08.2019
Vyjádření souhlasu se stavbou "DO 510 Satalice – Běchovice, PHS u SV
rampy MÚK Chlumecká" - (2.30)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
projektovou dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení stavby "DO 510
Satalice – Běchovice, PHS u SV rampy MÚK Chlumecká" zpracovanou společností PUDIS a.s.
z listopadu 2018

2. požaduje
řešit protihlukovou stěnu jako zalomenou, důsledně spojitou (bez mezer u terénu)
prokázat funkčnost navrženého řešení akustickým posouzením

3. ukládá
sdělit stanovisko Rady MČ žadateli ( DO 510 Satalice – Běchovice, PHS u SV rampy MÚK
Chlumecká )
3.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 27.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
BJ/0591/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/31/0588/19
ze dne 22.08.2019
Pravidla obsahové náležitosti k žádostem o vyjádření na komisi
výstavby a územního rozvoje - (2.31)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
Pravidla pro předkládání stavebních záměrů do komise výstavby a územního rozvoje
2. ukládá
Komisi výstavby územního rozvoje postupovat dle pravidlel pro obsahové náležitosti k
žádostem o vyjádření na komisi výstavby a územního rozvoje (Ing. Richard Měšťan OVÚR)
2.1

Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje

Termín: 15.09.2019

3. ukládá
zveřejnit Pravidla obsahové náležitosti k žádostem o vyjádření na Komisi výstavby a územního
rozvoje na webových stránkách městské části Praha 20 u Komise VÚR
3.1

Zodpovídá: Odbor informatiky

Termín: 15.09.2019

4. ukládá
seznámit žadatele s Pravidly obsahové náležitosti k žádostem o vyjádření na Komisi VÚR
4.1

Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Karla Polydorová, Člen rady
Karla Polydorová, Člen rady
BJ/0609/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/32/0587/19
ze dne 22.08.2019
Pravidla pro posuzování investorských záměrů ve stabilizovaných
územích pro Radu Městské části Praha 20 - (2.32)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
Pravidla pro posuzování investorských záměrů ve stabilizovaných územích pro Radu městské
části Praha 20
2. ukládá
zveřejnit Pravidla pro posuzování investorských záměrů ve stabilizovaných územích pro Radu
městské části Praha 20 na webových stránkách městské části Praha 20
2.1

Zodpovídá: Odbor informatiky

Termín: 15.09.2019

3. ukládá
průběžně seznamovat investory s Pravidly pro posuzování investorských záměrů ve
stabilizovaných územích pro Radu městské části Praha 20.
3.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Karla Polydorová, Člen rady
Karla Polydorová, Člen rady
BJ/0610/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/33/0567/19
ze dne 22.08.2019
Záměr umístění veřejných dobíjecích stanic PREpoint v k. ú. Horní
Počernice - (2.33)
Rada městské části Praha 20

1. souhlasí
s umístěním veřejných dobíjecích stanic PREpoint na části obecních pozemků:
- KN parc. č. 786/79, druh pozemku – ostatní plocha,
- KN parc. č. 2196/1, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace,
- KN parc. č. 3802, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - silnice,vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha
2. schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily se
společností Pražská energetika, a.s.
3. ukládá
- předložit Smlouvu o spolupráci smluvním stranám k podpisu
3.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 13.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Karla Polydorová, Člen rady
BJ/0614/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/34/0589/19
ze dne 22.08.2019
Stanovisko k zastavovací studii stavby "Lokalita Robotnice" - (2.34)
Rada městské části Praha 20

1. souhlasí
A) s investičním záměrem „Lokalita Robotnice“ v rozsahu zastavovací studie vypracované
společností Atelier PHA s.r.o., z dubna 2019
a podmiňuje
projednání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí uzavřením
- Smlouvy o spolupráci při vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury
- Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 20 a investorem záměru „Lokalita Robotnice“ a
doložením kladného, závazného stanoviska MHMP OÚR a stanoviska IPR HMP
B) s předloženou studií lesoparku „Robotnice“ zpracovanou Ing. Arch. Věrou Gabrielovou ze
srpna 2019
2. ukládá
sdělit stanovisko žadateli (investiční záměr "Lokalita Robotnice")
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 31.08.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0617/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/35/0568/19
ze dne 22.08.2019
Interní směrnice - Provozní řád IT a Koncepce IT do roku 2024 - (2.35)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
aktualizaci interní směrnice Provozní řád IT a Koncepcí IT včetně atestu do roku 2024 Úřadu
městské části Praha 20 dle příloh č. 1 a č. 2, a to s účinností od 15. 9.2019
2. ukládá
seznámit zaměstnance Úřadu městské části Praha 20 s aktualizovanou interní směrnicí
Provozní řád IT a Koncepcí IT včetně atestu do roku 2024.
2.1

Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská,
tajemník

Termín: 15.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Lucie Prokůpková, Vedoucí odboru Informatiky
Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
BJ/0538/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/36/0569/19
ze dne 22.08.2019
Aktualizace Organizačního řádu - (2.36)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
aktualizaci Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 20 dle přílohy č. 1, včetně zřízení
pracovního místa řidič Senior auta, a to s účinností od 1. 9. .2019
2. ukládá
seznámit zaměstnance s aktualizovaným Organizačním řádem
2.1

Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská,
Tajemník

Termín: 02.09.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
BJ/0507/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/37/0570/19
ze dne 22.08.2019
Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca
2600 m2, KN parc. č. 1984 o výměře cca 480 m2 a KN parc. č. 1991
o výměře cca 1595 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za
účelem pořádání Svatoludmilské pouti 2019 - (3.01)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
• výpůjčku části pozemků KN parc. č. 1984 o výměře cca 480 m2, KN parc. č. 1990 o
2

2

výměře cca 2600 m , KN parc.č. 1991 o výměře cca 1595 m , vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha Chvalskému zámku p. o. na dobu určitou od 9. 9. do 16. 9. 2019, za účelem
pořádání Svatoludmilské pouti

2. ukládá
• předložit smlouvu o výpůjčce
p.o. Svatoludmilská pouť)

2.1

smluvním

stranám

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

k

podpisu

(Chvalský

zámek

Termín: 06.09.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Člen rady
Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
BJ/0612/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/38/0586/19
ze dne 22.08.2019
Záměr prodeje pozemku parc. č. 4413/9 o výměře 261 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha - (3.02)
Rada městské části Praha 20

1. souhlasí
2

- se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 4413/9, o výměře 261 m , druh pozemku
– ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, odděleného od pozemku KN parc. č. 4413/1,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha na základě geometrického plánu č. 5546-104/2019, za dohodnutou kupní cenu
2

ve výši 2.500,- Kč/m , tj. celkem 789.525,- Kč včetně DPH, organizaci Junák – český skaut,
středisko Oheň Horní Počernice, z. s., za účelem vybudování zázemí pro činnost organizace,
na úřední desce MČ Praha 20.
2. ukládá
2

- zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 4413/9, o výměře 261 m , druh pozemku –
ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, odděleného od pozemku KN parc. č. 4413/1, druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha na základě geometrického plánu č. 5546-104/2019, za dohodnutou kupní cenu ve výši
2

2.500,- Kč/m , tj. celkem 789.525,- Kč včetně DPH, organizaci Junák – český skaut, středisko
Oheň Horní Počernice, z. s., za účelem vybudování zázemí pro činnost organizace, na úřední
desce MČ Praha 20.
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 23.08.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
BJ/0616/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/39/0585/19
ze dne 22.08.2019
Záměr majetkoprávního vypořádání pozemků v areálu sběrného dvora
v k. ú. Horní Počernice - (3.03)
Rada městské části Praha 20

1. nesouhlasí
2

se záměrem směny obecních pozemků, pozemku KN parc. č. 1330/1 o výměře cca 57 m ,
druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, pozemku parc. č. 1608/2
2

o výměře 33 m , druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha,
2

vzniklého oddělením od pozemku KN parc. č. 1608, pozemku parc. č. 1609/3 o výměře 27 m ,
druh pozemku - zahrada, vzniklého oddělením od pozemku KN parc. č. 1609/1, pozemku
2

parc. č. 3848/4 o výměře 45 m , druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní
komunikace, vzniklého oddělením od pozemku KN parc. č. 3848, pozemku KN parc. č. 1609/2
2

o výměře 7 m , druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Horní Počernice, obec
2

Praha, za pozemek parc. č. 1600/5 o výměře 250 m , druh pozemku - ostatní plocha, způsob
využití – manipulační plocha, vzniklého oddělením od pozemku KN parc. č. 1600/1 v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, ve vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXX
2. ukládá
zajistit vyklizení pozemku ve vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXX
2.1

Zodpovídá: Odbor místního hospodářství

Termín: 31.10.2019

3. ukládá
sdělit stanovisko RMČ XXXX XXXXXX XXXXXXX
3.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 31.08.2019

4. ukládá
- zajistit geodetické vytýčení obecních pozemků v areálu sběrného dvora

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

- zahájit jednání s XXXXX XXXXX XXXXXX ve věci bezesmluvního užívání obecních pozemků
4.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 31.10.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
BJ/0593/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/4/0552/19
ze dne 22.08.2019
Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení na záměr "D10 MÚK Satalice
- MÚK Radonice: zkapacitnění rozšířením na 6-ti pruh" podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí - (2.04)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
oznámení o zahájení zjišťovacího řízení na záměr "D10 MÚK Satalice - MÚK Radonice"
2. požaduje
na přepracování oznámení o hodnocení vlivů na ŽP, dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, jak je popsáno v námitkách 1 - 12, které jsou jako dokument s
názvem NÁMITKY K OZNÁMENÍ HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽP K ZÁMĚRU "D10 MÚK SATALICE MÚK RADONICE: ZKAPACITNĚNÍ NA 6-TI PRUH", nedílnou součástí tohoto usnesení.
3. požaduje
na přepracování oznámení o hodnocení vlivů na ŽP, dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů, aby bylo v souladu s materiálem s názvem "OZNÁMENÍ
HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽP K ZÁMĚRU "D10 MÚK SATALICE - MÚK RADONICE: ZKAPACITNĚNÍ
NA 6-TI PRUH" – další připomínky k dokumentaci", který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
4. požaduje
na přepracování oznámení o hodnocení vlivů na ŽP, dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, aby bylo v souladu s materiálem s názvem "Připomínky k rozptylové
studii", který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

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

5. ukládá
zaslat usnesení na orgán EIA, kterým je MŽP ČR.
5.1

Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

Termín: 21.08.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
Zbyněk Mucha, Člen rady
BJ/0564/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/40/0571/19
ze dne 22.08.2019
Předkládaná usnesení RHMP a ZHMP - (4.01)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
předkládaná usnesení z RHMP a ZHMP

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Miluše Prchalová, Asistentka
Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
BJ/0603/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/41/0572/19
ze dne 22.08.2019
Rozpočtové opatření č. 85 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 –
finanční prostředky – zahrnutí příjmů - (5.01)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 85 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – finanční prostředky – zahrnutí příjmů v celkové výši
1 113,5 tis. Kč
2. ukládá
předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 85 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – finanční prostředky
– zahrnutí příjmů
2.1

Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová,
Starostka

Termín: 23.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0607/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/42/0573/19
ze dne 22.08.2019
Rozpočtové opatření č. 86 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 návratné finanční výpomoci ZŠ
Ratibořická - (5.02)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 86 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 návratné
finanční výpomoci ZŠ Ratibořická v celkové výši 1 208,6 tis. Kč
2. ukládá
předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 86 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 návratné finanční výpomoci ZŠ Ratibořická
2.1

Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová,
Starostka

Termín: 23.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0608/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/43/0574/19
ze dne 22.08.2019
Rozpočtové opatření č. 87 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 „Chodníky
Náchodská a Otovická“ - (5.03)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 87 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 „Chodníky Náchodská a Otovická“ ve výši 1 392,4 tis. Kč
2. ukládá
předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 87 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 „Chodníky Náchodská a Otovická“
2.1

Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová,
Starostka

Termín: 23.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0611/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/44/0575/19
ze dne 22.08.2019
Rozpočtové opatření č. 88 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 akci
„rekonstrukce bývalé ČOV ul. Na Chvalce“ - (5.04)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 88 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 akci „rekonstrukce bývalé ČOV ul. Na Chvalce“ ve výši 21,8 tis.
Kč
2. ukládá
předat pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 88 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 akci „rekonstrukce bývalé ČOV ul. Na Chvalce“
2.1

Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová,
Starostka

Termín: 23.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0619/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/45/0596/19
ze dne 22.08.2019
Harmonogram prací pro sestavení návrhu rozpočtu MČ Praha 20 na rok
2020 - (5.05)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
harmonogram prací pro sestavení návrhu rozpočtuměstské části Praha 20 na rok 2020 dle
přílohy č. 3

2. ukládá
vedoucím odborů Úřadu městské části Praha 20 dodržovat schválený harmonogram dle bodu
1. tohoto usnesení a řídit se při sestavování rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2020
pokyny vedoucího ekonomického odboru
2.1

Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská,
tajemník

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
Bc. Ivana Vlasáková, Vedoucí ekonomického odboru
BJ/0602/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/46/0576/19
ze dne 22.08.2019
Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2019 - (5.06)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2019
2. ukládá
předat k projednání na ZMČ plnění rozpočtu za 1. pololetí 2019
2.1

Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová,
Starostka

Termín: 23.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0574/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/47/0590/19
ze dne 22.08.2019
Žádost o pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze 9 Horních Počernicích - (5.07)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze 9 - Horních Počernicích paní XXXX
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX
2. ukládá
informovat paní XXXX XXXXXXXXXX
2.1

Zodpovídá: Odbor ekonomický

Termín: 23.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ivana Kupcová, Daně a poplatky
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0627/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/48/0591/19
ze dne 22.08.2019
Žádost o pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze 9 Horních Počernicích - (5.08)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze 9 - Horních Počernicích XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXX
2. ukládá
informovat XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
2.1

Zodpovídá: Odbor ekonomický

Termín: 23.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ivana Kupcová, Daně a poplatky
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0628/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/49/0577/19
ze dne 22.08.2019
Výroční zpráva Pečovatelské služby MČ Praha 20 za rok 2018 - (6.01)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
výroční zprávu Pečovatelské služby Městské části Praha 20 za rok 2018

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Mgr. Olga Švrčulová, DiS, Vedoucí oddělení pečovatelské služby
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0553/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/5/0553/19
ze dne 22.08.2019
Návrh Akčního plánu snižování hlukové zátěže aglomerace Praha (2.05)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
materiál s názvem "Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha - NÁVRH".
2. požaduje
na doplnění materiálu podle připomínek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení pod
názvem "Připomínky k Akčnímu plánu snižování hluku".
3. požaduje
na doplnění materiálu podle připomínek, které zpracovalo sdružení "Starostové pro okruh".
Tyto připomínky jsou nedílnou součástí usnesení pod názvem "Připomínky k_AP_Starostové
pro okruh".
4. ukládá
zaslat usnesení na oddělění právních činností Odboru hospodaření s majetkem MHMP.
4.1

Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

Termín: 23.08.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
Zbyněk Mucha, Člen rady
BJ/0546/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/50/0592/19
ze dne 22.08.2019
Výroční zpráva Kulturního centra Horní Počernice za rok 2018 - (6.02)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
výroční zprávu Kulturního centra Horní Počernice za rok 2018
2. ukládá
ověřit výši bankovních a ostatních poplatků příspěvkové organizace
2.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 12.09.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0554/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/51/0593/19
ze dne 22.08.2019
Výroční zpráva příspěvkové organizace Chvalský zámek za rok 2018 (6.03)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
výroční zprávu příspěvkové organizace Chvalský zámek za rok 2018

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0555/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/52/0594/19
ze dne 22.08.2019
Výroční zpráva Místní veřejné knihovny za rok 2018 - (6.04)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
výroční zprávu Místní veřejné knihovny za rok 2018
2. konstatuje, že
výroční zpráva Místní veřejné knihovny obsahuje závažné nedostatky
3. ukládá
informovat ředitelku Místní veřejné knihovny o nutnosti přepracovat výroční zprávu v souladu
s legislativou do 30. 9. 2019 tak, aby měla vypovídající hodnotu a obsahovala pravdivé
informace
3.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 30.08.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0621/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/53/0578/19
ze dne 22.08.2019
Přehled přijatých darů příspěvkovými organizacemi v období od 1.1.
2019 do 30.6.2019. - (6.05)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
podanou informaci k předloženému přehledu soupisu přijatých darů v příspěvkových
organizacích, zřizovaných MČ Praha 20, za období od 1.1.2019 do 30.6.2019.

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Helena Víchová, Rozpočtář PO
BJ/0575/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/54/0579/19
ze dne 22.08.2019
Ukončení Nájemní smlouvy na byt č. 7 v Domě s pečovatelskou službou
Třebešovská 17 - (6.06)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
- ukončení nájemní smlouvy č. S/121/19/0168 k bytu číslo 7, standard s příslušenstvím
v Domě s pečovatelskou službou, v ulici Třebešovská č. p. 17, Praha – Horní Počernice,
vypršením platnosti dodatku č. 2019 0001 k 31.8.2019
2. ukládá
- pracovníkům OHSaI převzít od nájemců byt č. 7, Třebešovská č. p. 17, Praha - Horní
Počernice
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 31.08.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Jana Hájková, BBA, Člen rady
Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
BJ/0597/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/55/0580/19
ze dne 22.08.2019
Připomínky k návrhu změny územního plánu hl. m. Prahy č. Z 2795/00
v k.ú. Horní Počernice (rozšíření Pražského okruhu, D11-SOKP) veřejné projednání změny - (6.07)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
informaci o veřejném projednání o návrzích 18 celoměstsky významných změn územního
plánu hl. m. Prahy vlny IV, vč. změny č. Z 2795/00 v k.ú. Horní Počernice (rozšíření Pražského
okruhu, D11-SOKP) a o možnosti uplatnění připomínek k těmto změnám nejpozději do
30.8.2019
2. bere na vědomí
informaci o tom, že žádné z uplatněných připomínek MČ Praha 20 ke společnému jednání
změny č. Z 2795/00 nebylo dosud vyhověno a že návrh změny Z 2795/00 nebyl na základě
společného jednání upravován.
3. ukládá
v souladu s pravidly Projednávání územně plánovací dokumentace v Zastupitelstvu MČ
Praha 20 schválenými ZMČ Prahy 20 číslo ZMC/18/5/0022/17 ze dne 27.02.2017 uplatnit k
veřejnému projednání návrhu změny Z 2795/00 připomínky schválené usnesením ZMČ Praha
20 ze dne 14.2.2017 č. ZMC/17/1/0017/17 znovu, a to:
1. MČ Praha 20 požaduje stanovit podmíněnost provádění stavby, pro kterou je změna Z
2795/00 pořizována, realizací protihlukových opatření, vedoucí k dodržení hygienických
limitů hluku pro denní a noční dobu, bez přiznání korekce pro tzv. starou hlukovou zátěž,
a to ve všech nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb. Tuto připomínku
považuje městská část za zásadní.
2. MČ Praha 20 požaduje zpracovat aktualizovanou rozptylovou studii, která bude
zohledňovat realizaci protihlukových opatření podle připomínky č. 1. Tuto připomínku
považuje městská část za zásadní.
3. MČ Praha 20 požaduje v případě realizace stavby 510 rozpracovávat variantu umístění
stavby 510 do tunelu viz. Usnesení RMČ Praha 20 č. 109/2.5/13. Tuto připomínku
považuje městská část za zásadní.
4. MČ Praha 20 postrádá informaci, jak bude 6-ti proudá komunikace (Pražský okruh, stavba
510 „Satalice – Běchovice“) pokračovat severně za 510 a to věcně i termínově. Žádáme
o řešení v návaznosti na 510. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.
5. MČ Praha 20 není přesvědčena, že umístění protihlukových opatření uvažovaných v EIA
je v souladu s funkčními plochami podle stávajícího územního plánu. Tuto připomínku
považuje městská část za zásadní.

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

6. MČ Praha 20 žádá prokázání, že navrhovaná změna funkčního využití ve změně ÚPn Z
2795/00 je pro protihluková opatření, uvedená v dokumentaci k EIA MZP244, dostatečná.
Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.
3.1

Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje

Termín: 30.08.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
Karla Polydorová, Člen rady
BJ/0567/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/56/0581/19
ze dne 22.08.2019
Závěr zjišťovacího řízení na záměr Klánovická spojka - (6.08)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
závěr zjišťovacího řízení na záměr Klánovická spojka, z nějž vyplývá, že záměr má významný
vliv na životní prosteřdí a bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí (EIA).

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
Zbyněk Mucha, Člen rady
BJ/0604/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/57/0595/19
ze dne 22.08.2019
Žádost o pronájem hrobového místa č. 617 na hřbitově Horní Počernice
v Praze 9 - Horních Počernicích - (7.01)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
pronájem hrobového místa č. 617 na hřbitově Horní Počernice v Praze 9 - Horních Počernicích
XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXXX
2. ukládá
informovat XXXX XXXXX XXXXXXXXX
2.1

Zodpovídá: Odbor ekonomický

Termín: 23.09.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ivana Kupcová, Daně a poplatky
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0629/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/58/0582/19
ze dne 22.08.2019
Schválení vzorových Smluv o nájmu bytu - (7.02)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
- vzorové Smlouvy o nájmu bytu
2. ukládá
- OHSaI uzavírat Smlouvy o nájmu bytu ve správě MČ Praha 20 dle schválených vzorových
smluv
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 23.08.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Jana Hájková, BBA, Člen rady
Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
BJ/0495/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/59/0583/19
ze dne 22.08.2019
Stanovisko k investičnímu záměru stavby "Výstavba rodinných domů
na p. č. 4244/7 a 4243/1" - (7.03)
Rada městské části Praha 20

1. souhlasí
s investičním záměrem „ RD Počernice “ v rozsahu zastavovací studie vypracované společností
AFINITA ARCHITEKTI s.r.o. z července 2019
2. podmiňuje
projednání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí uzavřením
Smlouvy o spolupráci při vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury
Smlouvy o spolupráci
Mezi MČ Praha 20 a investorem záměru „ RD Počernice “

3. ukládá
sdělit stanovisko žadateli (17 RD )
3.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 27.09.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
BJ/0588/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/6/0598/19
ze dne 22.08.2019
Žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s., o individuální dotaci na skautské akce během roku, akce pro
rodiče a veřejnost - (2.06)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o individuání dotaci
na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost v roce 2019 ve výši 77.000,- Kč
a doporučení Komise kultury a zahraniční spolupráce
2. souhlasí
s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Junák - český skaut, středisko Oheň
Horní Počernice, z.s., na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost v roce 2019
ve výši 10.000,- Kč, a to na materiálové, nemateriálové a jiné náklady
3. ukládá
předložit návrh na poskytnutí dotace na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost
v roce 2019 spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., Na Chvalské
tvrzi 860/4, Praha 9, k projednání v ZMČ
3.1

Zodpovídá: Daria Češpivová,
Místostarosta

Termín: 23.09.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Daria Češpivová, Místostarosta
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent
BJ/0419/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/60/0584/19
ze dne 22.08.2019
Informace o ohlášení záborů veřejného prostranství od 1. 1 2018 do
současnosti - (7.04)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
informaci, že OŽPD od 1. 1. 2018 do současnosti řešilo 52 ohlášení záborů veřejného
prostranství, přičemž vyměřilo místní poplatek 41 žadatelům a 11 žadatelů bylo od poplatku
osvobozeno v souladu s ustanoveními § 6 vyhlášky HMP č. 5/2011 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství v platném znění.

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
Zbyněk Mucha, Člen rady
BJ/0630/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/61/0562/19
ze dne 22.08.2019
Smlouva o dílo na akci ZŠ Ratibořická – oprava podlahy v prostorách
tělocvičny po vytopení vodou - (7.05)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci ZŠ Ratibořická – oprava podlahy v prostorách tělocvičny po
vytopení vodou s Jiřím Hrdličkou, Kpt. Stránského 994/6,198 00 Praha, IČ 02525291, za cenu
547 720,00 Kč bez DPH (662 741,20 Kč s DPH).
2. ukládá
zajistit uzavření smlouvy s Jiřím Hrdličkou, Kpt. Stránského 994/6,198 00 Praha, IČ 02525291
na realizaci akce ZŠ Ratibořická – oprava podlahy v prostorách tělocvičny po vytopení vodou
2.1

Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Termín: 23.08.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
Mgr. Alena Štrobová, Starostka
BJ/0625/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/7/0599/19
ze dne 22.08.2019
Žádost Tenisového klubu Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o
individuální dotaci na zajištění celoročního provozu tenisového areálu
Horní Počernice - (2.07)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost Tenisového klubu Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o individuální dotaci
na zajištění celoročního provozu tenisového areálu Horní Počernice ve výši 50.000,- Kč a
doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit
2. schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Tenisovému klubu Sokol Horní Počernice, pobočný
spolek, Otovická 2865/109, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO: 05645361 na podporu
zajištění celoročního provozu tenisového areálu Horní Počernice ve výši 50.000,- Kč, a to na
nemateriálové náklady
3. schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace
4. ukládá
informovat Tenisový klub Sokol Horní Počernice, pobočný spolek o usnesení Rady m. č. Praha
20 ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace
4.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 13.09.2019

5. ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na podporu zajištění
celoročního provozu tenisového areálu Horní Počernice s Tenisovým klubem Sokol Horní

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

Počernice, pobočný spolek, Otovická 2865/109, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO:
05645361
5.1

Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství

Termín: 13.09.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Daria Češpivová, Místostarosta
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent
BJ/0594/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/8/0600/19
ze dne 22.08.2019
Žádost spolku Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek,
o individuální dotaci na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a
organizované sportovní výchovy - (2.08)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost spolku Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o poskytnutí individuální
dotace na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy ve výši
200.000,- Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit
2. souhlasí
s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný
spolek, Chvalkovická 2031/47, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 05645450 na podporu
dlouhodobé sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy ve výši 200.000,- Kč, a to
na osobní a nemateriálové náklady
3. ukládá
předložit návrh na poskytnutí dotace na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované
sportovní výchovy spolku Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, Chvalkovická
2031/47, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 05645450, k projednání ZMČ
3.1

Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová,
Starostka

Termín: 23.09.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Daria Češpivová, Místostarosta
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent
BJ/0595/2019

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
32. schůze
číslo RMC/32/9/0601/19
ze dne 22.08.2019
Žádost organizace LRS Chvaly, o.p.s., o individuální dotaci na projekt
"Pečovatelské služby" - (2.09)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
žádost organizace LRS Chvaly, o.p.s., o individuální dotaci na projekt "Pečovatelská služba" ve
výši 40.000,- Kč a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové
2. souhlasí
s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 LRS Chvaly, o.p.s., Stoliňská 920/41, Praha 9
- Horní Počernice, IČO: 24805807, na projekt "Pečovatelská služba" ve výši 40.000,- Kč, a
to na materiálové náklady
3. ukládá
předložit návrh na poskytnutí dotace na projekt LRS Chvaly, o.p.s., Stoliňská 920/41, Praha
9 - Horní Počernice, IČO: 24805807, k projednání na ZMČ
3.1

Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová,
Starostka

Termín: 23.09.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Alena Štrobová
starostka

předkládá:
zpracoval:
bod jednání:

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent
BJ/0569/2019

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

