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USNESENÍ

Rada městské části Praha 34. jednání datum konání:

20 12.09.2019

 

Čís. RMC/34/1/O614/19 - RMC/34/9/0622/19



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/1/0614/19

ze dne 12.09.2019

Oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu s provozováním zařízení

podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech - třídění a řezání plamenem;

žadatel: BREJKO s.r.o., Nad Vokolky 237/29, Praha 10 (sběrný dvůr ve

Chvalkovické ulici) - (2.01)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu s provozováním zařízení podle zákona č.

185/2001 Sb. o odpadech žadatele BREJKO s.r.o., Nad Vokolky 237/29, Praha 10 (sběrný dvůr)

ve Chvalkovické ulici

2. souhlasí

s provozováním zařízení žadatel: BREJKO s.r.o., Nad Vokolky 237/29, Praha 10 (sběrný dvůr ve

Chvalkovické ulici) za předpokladu, že provozovatel doplní informace požadované Oddělením

integrovaného povolování a odpadového hospodářství MHMP ze dne 30.7.2019 ( č.j. MHMP

1526384/2019) — tj. dodá vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví, kolaudační souhlas

(případně závazného stanoviska) orgánu územního plánování, smlouvy s oprávněnou osobou,

která bude odpady využívat nebo odstraňovat, doplní opatření po ukončení provozu a opraví

a doplní provozní řádu dle požadavků OOP MHMP.

3. ukládá

zaslat usnesení na Odbor ochrany prostředí MHMP.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 13.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

Starostka místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

předkládá: Zbyněk Mucha, Clen rady

bod jednání: BJ/0547/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/10/0623/19

ze dne 12.09.2019

Souhlas s umístěním poštovní schránky České pošty, s.p. na obecní

pozemek KN parc č. 786/105 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha -

(2.10)

Rada městské části Praha 20

1. souhlasí

— s umístěním poštovní schránky České pošty, 5. p. na obecní pozemek KN parc Č. 786/105

v k. ú. Horní Počernice, obec Praha.

za podmínky— instalaci — montáž i demontáž, běžnou údržbu a opravy si bude Česká pošta,

s.p. zajišťovat na vlastní náklady.

2. ukládá

— sdělit stanovisko RMČ žadateli

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Mgr. Alena Strobová, Starostka

bod jednání: BJ/0681/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/11/0624/19

ze dne 12.09.2019

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti "Rozšíření distribuční soustavy

NN Praha 20 - Horní Počernice, K Rybárně" - (2.11)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 4364/2 v k.ú. Horní Počernice,

obec Praha, za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy — kabelového

vedení NN, se společností PREdistribuce, a.s.

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení věcného břemene k podpisu se společností PREdistribuce, a.s.

(K Rybárně)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Clen rady

bod jednání: BJ/0674/2019

 

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

34.schůze

číslo RMC/34/12/0625/19

ze dne 12.09.2019

Vyjádření k podnětu na změnu územního lánu při uI. Božanovská v

k.ú. Horní Počernice—-(2.12)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

podání podnětu na změnu územního plánu na pozemcích arc. č. 4398 2 4398/3, 4398/4

a 4398/6 v k.ú. Horní Počernice (vlastníci pozemků , spočívajícího ve

změně využití z nezastavitelné plochy ZMK — zeleň městská a krajinná na nezastavitelnou

plochu PS — sady, zahrady a vinice a ve zrušení vymezeného celoměstského systému zeleně

na předmětných pozemcích

2. nedoporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 souhlasit s podnětem na změnu územního plánu na

ozemcích arc. č. 4398/2, 4398/3, 4398/4 a 4398/6 v k.ú. Horní Počernice (vlastníci pozemků

_,spočívajícího ve změně využití z nezastavitelné plochy ZMK — zeleň

městská a krajinná na nezastavitelnou plochu PS — sady, zahrady a vinice a ve zrušení

vymezeného celoměstského systému zeleně na předmětných pozemcích, a to z důvodu úbytku

veřejné a veřejně přístupné zeleně ve městě

3. ukládá

předložit podnět na změnu územního plánu na předmětných pozemcích v k.ú. Horní Počernice

spolu se stanoviskem RMC Zastupitelstvu městské části Praha 20

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot,vReferent uzemního plánování

předkládá: Karla Polydorová, Clen rady

bod jednání: BJ/0655/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/13/0626/19

ze dne 12.09.2019

Vyjádření k podnětu PRAGORENTu na změnu územního plánu při ul. F.

V. Veselého v k.ú. Horní Počernice. - (2.13)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

podání podnětu spol. PRAGORENT na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4036/184,

4036/121, 4036/117, 4036/51 v k.ú. Horní Počernice, spočívajícího ve změně využití z

nezastavitelné plochy IZ — izolační zeleň a zastavitelné plochy VN — nerušící výroby a služeb

na zastavitelnou plochu VS — výroby, skladování a distribuce

2. nedoporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 souhlasit s podnětem spol. PRAGORENT na změnu

územního plánu na pozemcích parc. č. 4036/184, 4036/121, 4036/117, 4036/51 v k.ú.

Horní Počernice, spočívajícího ve změně využití z nezastavitelné plochy IZ — izolační zeleň

a zastavitelné plochy VN — nerušící výroby a služeb na zastavitelnou plochu VS — výroby,

skladování a distribuce, a to z následujících důvodů:

. rozpor s Deklarací podmínek rozvoje MČ Praha 20, kde je v bodě 1 uvedena zásada:

„Nerozšiřovat zastavitelné plochy do volné krajiny nad rámec současných rozvojových

ploch daných platným ÚP hl. m. Prahy ke dni 1.1.2015“

. průmyslový areál je v současné době zanedbaný a je třeba ho řešit koncepčně jako celek

 

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



3. ukládá

předložit podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. Š. 4036/184, 4036/121,

4036/117, 4036/51 v k.ú. Horní Počernice spolu se stanoviskem RMC Zastupitelstvu městské

části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Iv(arla Polydorová, Termín: 23.09.2019

Clen rady

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot,vReferent uzemního plánování

předkládá: Karla Polydorová, Clen rady

bod jednání: BJ/0541/2019

 

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

34.schůze

číslo RMC/34/14/0627/19

ze dne 12.09.2019

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S/20/2019/0078 - (2.14)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

uzavření dodatku Č. 1 ke smlouvě o dílo S/20/2019/0078

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku Č. 1 ke smlouvě o dílo S/20/2019/0078

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2

bod jednání: BJ/0658/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/15/0650/19

ze dne 12.09.2019

Návrh systému peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám,

které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 20, za výkon

funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 20 a komisí

Rady městské části Praha 20 - (2.15)

Rada městské části Praha 20

1. navrhuje

fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 20:

. peněžité plnění v maximální výši 2000, Kč /rok/ za výkon funkce člena/členky výboru

ZMČ Praha 20 a komise RMC Praha 20 v kalendářním roce za práci při zasedání

výboru Zastupitelstva městské části Praha 20 nebo komise Rady městské části Praha

20, dle aktivní účasti v komisi/výboru, kdy účast nebude nižší než 50%

. peněžité plnění v maximální výši 2999,— Kč /rok/ za výkon funkce předsedy/předsedkyně

komise Rady městské části Praha 20 v kalendářním roce za práci při zasedání komise

Rady městské části Praha 20, jehož se zúčastní; kdy účast nebude nižší než 50%

. že jediným závazným podkladem pro výplatu peněžitého plnění za příslušný

kalendářní rok bude minimálně 50% účast na zasedání výboru Zastupitelstva městské

části Praha 20 nebo komise Rady městské části Praha 20, kterou tajemník/tajemnice

výboru Zastupitelstva městské části Praha 20 nebo komise Rady městské části Praha

20, na základě prezenční listiny doloží a RMČ předá návrh výše peněžitého plnění ke

schválení nejpozději na posledním ZMČ v kalendářním roce;

 

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



2. ukládá

předložit návrh systému na peněžitá plnění poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy

Zastupitelstva městské části Praha 20, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské

části Praha 20 a komisí Rady městské části Praha 20 k projednání na ZMC

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 16.12.2019

Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

Ing. Monikav Brzkovská, Tajemník

předkládá: Mgr. Alena Strobová, Starostka

bod jednání: BJ/0480/2019

 

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

34.schůze

číslo RMC/34/16/0651/19

ze dne 12.09.2019

Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 -

(2.16)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

návrh předloženého programu 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 dne

23.9.2019 od 17:00 hodin na Chvalském zámku v Horních Počernicích

2. ukládá

připravit 6. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 23.09.2019

Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka

předkládá: Mgr. Alena Strobová, Starostka

bod jednání: BJ/0667/2019

 

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

34.schůze

číslo RMC/34/17/0628/19

ze dne 12.09.2019

Záměr prodeje obecního pozemku KN parc. č. 2147/16 v k. ú. Horní

Počernice, obec Praha - (3.01)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

— informaci o provedení zaměření hranic pozemku KN parc. č. 2147/16 v k. ú. Horní Počernice,

obec Praha

2. nesouhlasí

— se záměrem prodeje obecního pozemku KN parc. č. 2147/16 o výměře 209 m2, druh pozemku

— zahrada v k. ú. Horní Počernice, obec Praha.

3. ukládá

— sdělit stanovisko RMČ žadateli

— řešit bezesmluvní užívání pozemku KN parc. č. 2147/16 v k. ú. Horní Počernice,obec Praha

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.11.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Clen rady

bod jednání: BJ/0660/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/18/0629/19

ze dne 12.09.2019

Prodej 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

— s prodejem pozemku parc. č. 4413/9, o výměře 261 m2, 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 kupní cenu ve

výši 2.500,— Kč/m2, tj. celkem 789.525,— Kč včetně DPH, organizaci Junák — Český skaut,

středisko Oheň Horní Počernice, z. 5., za účelem vybudování zázemí pro činnost organizace.

— s uzavřením kupní smlouvy s organizací Junák — český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,

2. s.

2. ukládá

— předložit záměr prodeje pozemku parc. č. 4413/9, o výměře 261 m2, 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 kupní cenu ve výši 2.500,— Kč/m2, tj. celkem 789.525,— Kč včetně DPH, organizaci Junák —

český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. 5., za účelem vybudování zázemí pro činnost

organizace, k projednání v ZMC Praha.

 

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



2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 23.09.2019

Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Clen rady

bod jednání: BJ/0661/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/19/0630/19

ze dne 12.09.2019

Záměr prodeje obecního pozemku KN parc č. 4396/1 o výměře 1176

m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.03)

Rada městské části Praha 20

1. nesouhlasí

— se záměrem prodeje obecního pozemku KN parc č. 4396/1 o výměře 1176 m2, druh pozemku

— trvalý travní porost, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha.

2. ukládá

— sdělit stanovisko RMČ žadateli

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Clen rady

bod jednání: BJ/0663/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/2/0615/19

ze dne 12.09.2019

Oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení

ke sběru, nebo výkupu a využívání odpadů pro DCOV Certousy, U úlů

2456, Praha- Horní Počernice- (2.02)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu a

využívání odpadů pro DČOV Čertousy, U úlů 2456, Praha — Horní Počernice.

2. souhlasí

s provozováním tohoto zařízení.

3. ukládá

zaslat usnesení na Odbor ochrany prostředí MHMP.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 16.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady

bod jednání: BJ/0626/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/20/0631/19

ze dne 12.09.2019

Výpůjčka obecních pozemků KN parc. č. 2198/61, KN parc. č. 2198/62,

KN parc. č. 2198/71, KN parc. č. 2198/72, KN parc. č. 2198/73, KN

parc. č. 2198/74, a části pozemku KN parc č. 2198/63 o výměře cca

791 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem pořádání

akce „Zdravíme Mezilesí“ - (3.04)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

n
<

— výpůjčku obecních pozemků KN parc.

plocha, způsob využití — zeleň, KN parc.

plocha, způsob využití — zeleň, KN parc.

. 2198/61 o výměře 261 m2, druh pozemku — ostatní

. 2198/62 o výměře 162 m2, druh pozemku — ostatní

. 2198/71 o výměře 169 m2, druh pozemku — ostatní

plocha, způsob využití — zeleň, KN parc. . 2198/72 o výměře 289 m2, druh pozemku — ostatní

plocha, způsob využití — zeleň, KN parc. . 2198/73 o výměře 445 m2, druh pozemku — ostatní

plocha, způsob využití — zeleň, KN parc. č. 2198/74 o výměře 1149 m2, druh pozemku — ostatní

plocha, způsob využití — zeleň a části pozemku KN parc č. 2198/63 o výměře cca 791 m2, vše

v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou, dne 25. 9. 2019 neziskové organizaci

Neposeda z. ú., za účelem pořádání akce „Zdravíme Mezilesí“.

n
<
n
<
n
<
n
<

— uzavření smlouvy o výpůjčce s neziskovou organizací Neposeda, z. ú.

2. ukládá

— předložit smluvním stranám smlouvu o výpůjčce k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Clen rady

bod jednání: BJ/0664/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/21/0632/19

ze dne 12.09.2019

Výpůjčka obecního pozemku KN parc. č. 4321/9 v k. ú. Horní

Počernice, obec Praha - (3.05)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

— výpůjčku obecního pozemku KN parc. č. 4321/9 o výměře 2577 m2, druh pozemku — ostatní

plocha, způsob využití — zeleň, za účelem promítání filmu „Kouř“ v rámci akce „Zažít město

jinak“, na dobu určitou, dne 13. září 2019, panu XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

— uzavření smlouvy o výpůjčce s panem XXXXXXXX XXXXXXXX

2. ukládá

— předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 12.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Clen rady

bod jednání: BJ/0665/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/22/0633/19

ze dne 12.09.2019

Záměr svěření pozemku KN parcbč. 4454/18 v k. ú. Horní Počernice,

obec Praha do svěřené správy MC Praha 20 - (3.06)

Rada městské části Praha 20

1. souhlasí

se záměrem svěření pozemku KN parc. č. 4454/18 o výměře 14 683 m2, druh pozemku —

orná půda v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do správy MČ Praha 20

2. ukládá

— předložit záměr svěření pozemku KN parc. č. 4454/18 o výměře 14 683 m2,druh pozemku

— orná půda v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, do správy MČ Praha 20, k projednání v ZMČ

Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 23.09.2019

Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Clen rady

bod jednání: BJ/0666/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/23/0634/19

ze dne 12.09.2019

Výpůjčka části I. NP budovy bez č. p ./ č. ev., umístěné na pozemku

KN parc. č. 4413/2, o celkové výměře podlahové plochy 34 m2 v k. ú.

Horní Počernice, obec Praha - (3.07)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

— výpůjčku části I. NP budovy bez č.p./č.ev., umístěné na pozemku KN parc. č. 4413/2,

označené v půdorysu jako č. 100 o celkové výměře podlahové plochy 34 m2 v k. ú. Horní

Počernice, obec Praha, organizaci Junák — český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, 2. s.,

na dobu neurčitou, s platností od 1. 10. 2019, a to za účelem naplňování hlavní činnosti spolku.

— uzavření smlouvy o výpůjčce s Junákem — českým skautem, středisko Oheň Horní Počernice,

z. s.

2. ukládá

— předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Jana Hájková, BBA, Clen rady

bod jednání: BJ/0672/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/24/0635/19

ze dne 12.09.2019

Bezúplatný převod správy majetku - vstupní cedule k fit parku,

umístěné na pozemku KN parc. č. 785/10 v k. ú. Horní Počernice, obec

Praha na MC Praha 20 - (3.08)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

— bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule k fit parku,vumístěné na obecním pozemku

KN parc. č. 785/10 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na MC Praha 20

— uzavření smlouvy o převodu správy majetku mezi MČ Praha 20 a hl. městem Prahou.

2. ukládá

— předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Mgr. Alena Strobová, Starostka

bod jednání: BJ/0670/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/25/0636/19

ze dne 12.09.2019

Předkládaná usnesení z MHMP a ZHMP - (4.01)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

předkládané usnesení z MHMP a ZHMP

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka

předkládá: Ing. Brzkovská, tajemnice

bod jednání: BJ/0669/2019

 

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

34.schůze

číslo RMC/34/26/0637/19

ze dne 12.09.2019

Rozpočtové opatření č. 8? MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v

souladu s usnesením ZMC č. ZMC/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. 89 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ

č. ZMC/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 — finanční prostředky — zahrnutí příjmů v celkové výši

184,1 tis. KČ

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 89 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované

v souladu s usnesením ZMC č. ZMC/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 — finanční prostředky —

zahrnutí příjmů

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 23.09.2019

Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubvínková, Referent rozpočtář

předkládá: Mgr. Alena Strobová, Starostka

bod jednání: BJ/0645/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/27/0638/19

ze dne 12.09.2019

Rozpočtové opatření č. 99 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v

souladu s usnesením ZMC č. ZMC/3/1/0046/ 19 ze dne 4. 3. 2019

— přesun finančních prostředků z důvodu havárie v ZS Ratibořická -

(5.02)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

Rozpočtové opatření Č. 90 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ

č.vZMC/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 — přesun finančních prostředků z důvodu havárie v

ZS Ratibořická ve výši 663,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 90 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 havárie v ZS Ratibořická

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 23.09.2019

Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubvínková, Referent rozpočtář

předkládá: Mgr. Alena Strobová, Starostka

bod jednání: BJ/0646/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/28/0639/19

ze dne 12.09.2019

Rozpočtové opatření č. 9!- MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v

souladu s usnesením ZMC č. ZMC/3/1/0046/ 19 ze dne 4. 3. 2019

— poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z

Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce - (5.03)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 91 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ

č. ZMC/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 — poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce ve výši 408,6 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 91 MČ Praha 20 na rok 2019

schvalované v souladu s usnesením ZMC č. ZMC/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 — poskytnutí

účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon

sociální práce

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 23.09.2019

Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubvínková, Referent rozpočtář

předkládá: Mgr. Alena Strobová, Starostka

bod jednání: BJ/0662/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/29/0640/19

ze dne 12.09.2019

Přesun mzdových prostředků z ukazatele Platy do ukazatele OON

organizaci Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace - (5.04)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

přesun mzdových prostředků v částce 150.000,— Kč ze závazného ukazatele "Platy" do

závazného ukazatele "OON" . Nový rozpis závazných ukazatelů bude: Platy............ 2.980.000,—

KČ a OON ............ 265.000,— KČ

2. ukládá

informovat Místní veřejnou knihovnu, Praha 9 — Horní Počernice, Náchodská 754, o schválení

přesunu mzdových prostředků ve výši 150.000,— Kč ze závazného ukazatele "Platy" do

závazného ukazatele "OON" .

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčvková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU

předkládá: Mgr. Alena Strobová, Starostka

bod jednání: BJ/0633/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/3/0616/19

ze dne 12.09.2019

Plán zimní sněhové pohotovosti 2019 - 2020 - (2.03)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

Plán zimní sněhové pohotovosti 2019 — 2020.

2. ukládá

OMH prostřednictvím odboru informatiky zveřejnit "Plán zimní sněhové pohotovosti 2019 —

2020"

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 30.09.2019

3. ukládá

OMH zajistit zimní údržbu dle schváleného Plánu zimní sněhové pohotovosti 2019/2020.

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 30.04.2020

4. ukládá

Odboru místního hospodářství vytvořit seznam komunikací, které nejsou ve vlastnictví MČ

Praha 20 a je na nich městskou částí prováděna údržba

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 26.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

Starostka místostarosta

zpracoval: Jaroslav Píša, Vevdoucí OMH

předkládá: Zbyněk Mucha, Clen rady

zpracoval: Vojtěch Simáček, Referent

bod jednání: BJ/0640/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/30/0641/19

ze dne 12.09.2019

Návratná finanční výpomoc pro neziskovou organizaci Neposeda,z.ú. v

částce 100.000,-Kč - (5.05)

Rada městské části Praha 20

1. doporučuje

Zastupitelstvu MČ Praha 20 schválit žádost neziskové organizace Neposeda,z.ú. o poskytnutí

návratné finanční výpomoci v částce 100.000,— Kč a návrh veřejnoprávní smlouvy .

2. ukládá

Starostce Městské části Praha 20, Mgr. Aleně

Strobové, předložit Zastupitelstvu MC Praha

20 na nejbližším zasedání žádost ředitelky

neziskové organizace Neposeda,z.ú o poskytnutí

návratné finanční výpomoci v částce 100.000,—

Kč a návrh veřejnoprávní smlouvy

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 23.09.2019

Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčvková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU

předkládá: Mgr. Alena Strobová, Starostka

bod jednání: BJ/0639/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/31/0652/19

ze dne 12.09.2019

Vypořádání připomínek k Akčnímu hlukovému plánu pro hlavní

pozemní komunikace (Středočeský kraj a Praha) - (6.01)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

dopis ŘSD ze dne 26. 8. 2019 (č.j. 548/2019—910—UPR/2), kterým oznamuje, že

— akceptuje připomínku MČ Praha 20 na zahrnutí sčítacích úseků (D11 úsek 1—8300 a D0

úseky 1—6330 a1—7340) do tabulek popisů zdrojů hluku v řešeném území aglomerace Praha

— doplňuje Tabulky 1 a 2 Akčního hlukového plánu pro hlavní pozemní komunikace 0 sčítací

Úseky 1-8300, 1-6330 a 1-7340.

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

Starostka místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

předkládá: Zbyněk Mucha, Clen rady

bod jednání: BJ/0637/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/32/0653/19

ze dne 12.09.2019

Právní stanovisko - posouzení míry viny a případné trestní

odpovědnosti za vzniklou škodu odpovědných představitelů městské

části - (6.02)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

právní stanovisko ze dne 18.7.2019 vypracované XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,

týkající se posouzení míry viny a případné trestní dpověnosti za vzniklou škodu i nezákonnosti

postupu odpovědných představitelů městské části Praha 20, které bylo zadáno k vypracování

usnesením Zastupitelstva městké části Praha 20 Č. ZMC/5/31/0110/19 ze dne 24.6.2019.

1.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová,

Právník

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník

předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2

bod jednání: BJ/0680/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/34/0642/19

ze dne 12.09.2019

Žádost spolku SK KAMIWAZA KARATE, 2.5., 0 individuální dotaci

na podporu celoroční sportovní činnosti dětí z Horních Počernic -

pronájem tělocvičny v ZS, nejnutnější materiální vybavení - (7.01)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

žádost SK KAMIWAZA KARATE, 2.5., 0 individuální dotaci na celoroční sportovní činnost dětí z

Horních Počernic — pronájem tělocvičny v ZS, nejnutnější materiální vybavení, činnost DPP ve

výši 41.000,— Kč a doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku KAMIWAZA KARATE, z.s., Počernická 708/60,

Praha 10, 108 00, ICO: 22667288 vna podporu celoroční sportovní činnosti dětí z Horních

Počernic — pronájem tělocvičny v ZS, nejnutnější materiální vybavení, činnost DPP ve výši

41.000,— Kč, a to na osobní, materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace

4. ukládá

informovat spolek SK KAMIWAZA KARATE, 2.5., 0 usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci Žádosti

o poskytnutí individuální dotace

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.09.2019

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na podporu celoroční sportovní

činnosti dětí z Horních Počernic — pronájem tělocvičny v ZS, nejnutnější materiální vybavení,
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činnost DPP s SK KAMIWAZA KARATE, z.s., Počernická 708/60, Praha 10, 108 00, IČO:

22667288

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.09.2019

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

Mgr. Alena Strobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent

bod jednání: BJ/0596/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/35/0643/19

ze dne 12.09.2019

Souhlas s přijetím věcných darů od společnosti VersaCo s.r.o., za

účelem obdarování sociálně potřebných dětí ve složité životní situaci -

(7.02)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

nabídku společnosti VersaCo s.r.o., se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 — Nusle, IČO:

289 46 413, že věnuje školní pomůcky v hodnotě 5.042,— Kč vč. DPH za účelem obdarování

sociálně potřebných dětí ve složité životní situaci

2. schvaluje

přijetí věcných darů v hodnotě 5.042,— Kč vč. DPH od společnosti VersaCo s.r.o., se sídlem

Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 — Nusle, IČO: 289 46 413 a uzavření darovací smlouvy se

společností, za účelem obdarování sociálně potřebných dětí ve složité životní situaci

3. ukládá

zajistit uzavření darovací smlouvy se společností VersaCo s.r.o., se sídlem Na Strži 1702/65,

140 00 Praha 4 - Nusle, ICO: 289 46 413

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 27.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

Starostka místostarosta

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent

bod jednání: BJ/0652/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/36/0644/19

ze dne 12.09.2019

Žádost klubu SK Slavia Praha - fotbal mládež 2.5., o poskytnutí

finančního daru na podporu zápasů Ligy mistrů mládeže klubu SK

Slavia Praha - (7.03)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančního daru klubu SK Slavia Praha — fotbal mládež z.s., U Slavie

1540/2A, 100 00 Praha 10, IČO: 26561166 na částečné pokrytí nákladů na zápasy Ligy mistrů

mládeže klubu SK Slavia Praha

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,— Kč klubu SK Slavia Praha — fotbal mládež 2.5., U

Slavie 1540/2A, 100 00 Praha 10, IČO: 26561166 na částečnou úhradu nákladů na podporu

zápasů Ligy mistrů mládeže klubu SK Slavia Praha

3. schvaluje

smlouvu o poskytnutí finančního daru

4. ukládá

informovat žadatele klubu SK Slavia Praha — fotbal mládež z.s., U Slavie 1540/2A, 100 00

Praha 10, ICO: 26561166 0 usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 27.09.2019
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5. ukládá

uzavřít s klubem SK Slavia Praha — fotbal mládež z.s., U Slavie 1540/2A, 100 00 Praha 10,

ICO: 26561166, smlouvu o poskytnutí finančního daru

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 27.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

Starostka místostarosta

předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent

bod jednání: BJ/0682/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/37/0645/19

ze dne 12.09.2019

Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 1746 v ulici Jívanská

včetně případného vymáhání jeho vyklizení a zahájení soudního

vymáhání dlužného nájemného - (7.04)

Rada městské části Praha 20

1. souhlasí

s tím, aby s nájemcem, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, byl

ukončen nájemní vztah výpovědí ze strany pronajímatele k bytu č. 2 v domě č.p.1746/27 v

ulici Jívanská, jakmile budou splněny zákonné podmínky z důvodu dlouhodobého porušování

povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, a to buďto s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle ust.

§ 2288 odst. 1, případně postupem dle ust. § 2291, tj. bez výpovědní doby v případě, že pro

to budou splněny zákonné podmínky

2. souhlasí

s tím, aby byl nájemce, XXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX, vyzván k vyklizení a

předání bytu v termínech bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 1 měsíce od skončení

nájmu (je—li nájem vypovídán bez výpovědní doby) nebo ke dni skončení nájmu, je—li nájem

vypovídán s výpovědní dobou.

3. souhlasí

s tím, aby v případě, kdy nájemce XXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX neuhradí

dlužné nájemné dobrovolně, bylo přistoupeno k soudnímu vymáhání pohledávky spočívající

v dlužném nájemném a příslušenství pohledávky, a v případě, kdy nedojde k dobrovolnému

vyklizení a předání bytu č. 2 v domě č.p. 1746/27 v ulici Jívanská„ aby pak byla podána žaloba

na jeho vyklizení.

4. ukládá

právnímu oddělení ve spolupráci s OHSI vypovědět nájemní smlouvu k bytu č. 2 v domě

č.p. 1746/27 v ulici Jívanská, jakmile budou splněny zákonné podmínky pro podání výpovědi a

zahájit soudní vymáhání pohledávky z dlužného nájemného, nebude—li dlužníkem dobrovolně

uhrazena.

4.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Termín: 31.12.2019

Právník
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5. ukládá

právnímu oddělení podat žalobu na vyklizení bytu č. 2 v domě č.p. 1746/27 v ulici Jívanská v

případě, kdy dojde k ukončení smluvního vztahu a byt nebude nájemcem vyklizen dobrovolně

5.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Termín: 31.12.2019

Právník

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

Starostka místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník

předkládá: Jana Hájková, BBA, Clen rady

bod jednání: BJ/0676/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/38/0646/19

ze dne 12.09.2019

Úprava podnětu na pořízení změny územního plánu v k.ú. Horní

Počernice - přeložení plochy DU (urbanisticky významné plochy a

dopravní spojení) při komunikaci K Berance, a to v rozsahu od uI.

Ve ZIíbku až po uI. K Odpočinku, a vymezení plochy zeleně na místo

stávající plochy DU (revize změny územního plánu č. 2872/00) -

(7.05)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

úpravu podnětu na podání podnětu na pořízení změny územního plánu v k.ú. Horní Počernice

— přeložení plochy DU (urbanistickyvvýznamné plochy a dopravní spojení) při komunikaci K

Berance, a to v rozsahu od ul. Ve ZIíbku až po ul. K Odpočinku, a vymezení plochy zeleně

na místo stávající plochy DU

2. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 schválit podání podnětu na pořízení změny územního

plánu v k.ú. Horní Počernice — přeložení plochy DU (urbanisticky významné plochy a dopravní

spojení) při komunikaci K Berance, a to v rozsahu od ul. Ve ZIíbku až po ul. K Odpočinku, a

vymezení plochy zeleně na místo stávající plochy DU

3. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 schválit zpětvzetí podání podnětu na pořízení změny

územního plánu č. Z 2872/00 — "Přeložka komunikace K Berance podle původního konvceptu

územního plánu jižním směrem", jehož podání bylo schváleno základě usnesení ZMC P20

č. 20/3.8/13 ze dne 28.6.2013, a to za podmínky, že pořizování změny Z 2872/00 nebude

ukončeno, dokud nebude ZHMP schváleno pořízení změny územního plánu podle odst. 1 tohoto

usneseni

4. ruší

v

úkol c. Uk—usn/00381/2019 předložit návrh podnětu na změnu územního plánu spolu

se stanoviskem RMC Zastupitelstvu městské části Praha 20, uložený radní Karle

Polydorové usnesením Č. RMC/22/8/0404/19 ze dne 06.06.2019
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5. ukládá

předložit návrh upraveného podnětu na změnu územního plánu spolu se stanoviskem RMČ

Zastupitelstvu městské části Praha 20

5.1 Zodpovídá: Iv(arla Polydorová, Termín: 23.09.2019

Clen rady

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

Starostka místostarosta

zpracoval: Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Ing. Pavel Harwot,vReferent uzemního plánování

předkládá: Karla Polydorová, Clen rady

bod jednání: BJ/0675/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/39/0647/19

ze dne 12.09.2019

Revokace usnesenívRMČ č. RMC/8/10/0089/ 19 a návrh noyelizace

jednacího řádu ZMC na zařazení do programu zasedání ZMC Praha 20 -

(7.06)

Rada městské části Praha 20

revokuje RMC/8/10/0089/19

1. revokuje

usnesení RMČ Č. RMC/8/10/0089/19 ze dne 10. 1. 2019

2. ukládá

ÚMČ Praha 20 připravit novelu Jednacího řádu ZMČ Praha 20 a předložit ZMČ

2.1 Zodpovídá: Mgr. Jiří Beneda, Termín: 23.09.2019

Místostarosta 2

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Mgr. Jiří Arnošt, Vedoucí kanceláře úřadu

předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2

bod jednání: BJ/0684/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/4/0617/19

ze dne 12.09.2019

Renovace zelených pásů podél komunikace v ulici Božanovská - (2.04)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

záměr na úpravu pásů zeleně se zahrnutím výsadby levandule a trav v ulici Božanovská dle

předložené studie

2. ukládá

dopvracovat studii do projektu a předložit tento projekt na jednání

RMC

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 30.11.2019

3. ukládá

vypsat výběrové řízení na zhotovitele těchto záhonů po odsouhlasení finálního projektu RMČ.

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 20.12.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

Vojtěch Šimáček, Referent

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH

předkládá: Zbyněk Mucha, Clen rady

bod jednání: BJ/0677/2019
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/40/0648/19

ze dne 12.09.2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „ZŠ Ratibořická - II. etapa výměny

areálového rozvodu vody“ - (7.07)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě S/20/2019/0082 uzavřené dne

22.8.2019

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku Č. 1 ke smlouvě o dílo S/20/2019/0082

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 18.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

bod jednání: BJ/0683/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/41/0649/19

ze dne 12.09.2019

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

"Demolice stodoly na pozemku p. č. 5/1 k. ú. Horní Počernice" - (7.08)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce V"Demo|ice stodoly na pozemku p.

č. 5/1 k. ú. HornívPočernice" společnosti DCI Czech a.s. Stěrboholská 1404/104, Hostivař,

102 00 Praha 10, IC 04501624 s nabídkovou cenou 1 637 466,24 Kč bez DPH (1 981 334,15

Kč včetně DPH), dle doporučení výběrově komise

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Demolice stodoly na pozemku p. č. 5/1 k. ú.

Horní Počernice" se společností DCI Czech a.s. Stěrboholská 1404/104, Hostivař, 102 00

Praha 10, IČ 04501624 s nabídkovou cenou 1 637 466,24 Kč bez DPH (1 981 334,15 Kč

včetně DPH)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

bod jednání: BJ/0685/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/5/0618/19

ze dne 12.09.2019

Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice o poskytnutí

příspěvku na realizaci investičního záměru rekonstrukce podlahy

tělocvičny TJ v Chvalkovické ul. - (2.05)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice o poskytnutí finančního příspěvku ve

výši 600.000,— Kč na realizaci investičního záměru rekonstrukce podlahy tělocvičny TJ v

Chvalkovické ul.

2. souhlasí

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 600.000,— Kč na realizaci investičního záměru

rekonstrukce podlahy tělocvičny TJ v Chvalkovické ul.

3. ukládá

předložit žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 600.000,— Kč na realizaci

investičního záměru rekonstrukce podlahy tělocvičny TJ v Chvalkovické ul. k projednání na

ZMC

3.1 Zodpovídá: Daria Češpivová, Termín: 23.09.2019

Místostarosta

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

Daria Cešpivová, Místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent

bod jednání: BJ/0642/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/6/0619/19

ze dne 12.09.2019

Žádost ředitelky Kulturního centra Horní Počernice o souhlas s

posílením fondu investic převodem z rezervního fondu a s následným

čerpáním finančních prostředků z fondu investic a žádost o účelovou

investiční dotaci. - (2.06)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Kulturního centra Horní Počernice, se sídlem Praha 9 — Horní Počernice,

Votuzská 379/11, o souhlas s posílením fondu investic převodem z rezervního fondu a s

následným čerpáním finančních prostředků z fondu investic a žádost o poskytnutí účelové

investiční dotace za účelem spolufinancování projektu „Digitalizace kina Horní Počernice“.

2. schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 400.000,— Kč z rezervního fondu do fondu investic v

příspěvkové organizaci Kulturní centrum Horní Počernice, se sídlem Praha 9 — Horní Počernice,

Votuzská 379/11 a následné čerpání částky ve výši 683.580,— Kč z fondu investic za účelem

spolufinancování projektu „Digitalizace kina Horní Počernice“.

3. schvaluje

poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 400.000,— Kč Kulturnímu centru Horní Počernice,

se sídlem Praha 9 — Horní Počernice, Votuzská 379/11, za účelem spolufinancování projektu

„Digitalizace kina Horní Počernice“.

4. ukládá

informovat ředitelku Kulturního centra Horní Počernice, se sídlem Praha 9 — Horní Počernice,

Votuzská 379/11, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci posílení fondu investic převodem

z rezervního fondu a s následným čerpáním finančních prostředků z fondu investic a o

poskytnutí účelové investiční dotace za účelem spolufinancování projektu „Digitalizace kina

Horní Počernice“.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 25.09.2019

 

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



5. ukládá

provést rozpočtové opatření RMČ na rok 2019 — poskytnutí účelové investiční dotace ve výši

400.000,— Kč pro Kulturní centrum Horní Počernice, se sídlem Praha 9 — Horní Počernice,

Votuzská 379/11 a zajistit převod finančních prostředků na účet příspěvkové organizace.

5.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 12.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO

bod jednání: BJ/0641/2019

 

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

34.schůze

číslo RMC/34/7/0620/19

ze dne 12.09.2019

Návrh na poskytnutí finančního daru kronikáři městské části, panu

Hubertu Antesovi, u příležitosti významného životního jubilea - (2.07)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,— Kč kronikáři městské části, panu Hubertu Antesovi,

bytem XX XXXXXXX XXXX, Praha 9 — Horní Počernice, u příležitosti významného životního

jubHea

2. schvaluje

smlouvu o poskytnutí finančního daru panu Hubertu Antesovi, bytem XX XXXXXXX XXXX,

Praha 9 — Horní Počernice

3. ukládá

uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru s panem Hubertem Antesem, bytem XX

XXXXXXX XXXX, Praha 9 — Horní Počernice

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 20.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

Starostka místostarosta

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent

bod jednání: BJ/0647/2019

 

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



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

34.schůze

číslo RMC/34/8/0621/19

ze dne 12.09.2019

Žádost Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700,

o financování nákladů na výměnný pobyt žáků z partnerského mésta

Brunsbůttel v Horních Počernicích ve dnech 19.9. - 26.9.2019 - (2.08)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

žádost Základní školy, Praha 9 — Horní Počernice, Ratibořická 1700, o financování nákladů v

předpokládané výši 46.800,— Kč na výměnný pobyt žáků z partnerského města Brunstttel v

Horních Počernicích ve dnech 19.9. — 26.9.2019

2. schvaluje

poskytnutí zálohy ve výši 50.000,— Kč Základní škole, Praha 9 — Horní Počernice, Ratibořická

1700, na úhradu nákladů na výměnný pobyt žáků z partnerského města Brunsbůttel od 19.9.

do 26.9.2019

3. ukládá

informovat Základní školu, Praha 9 — Horní Počernice, Ratibořická 1700, o usnesení RMČ ve

věci financování výměnného pobytu žáků z partnerského města Brunsbůttel v září 2019

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 16.09.2019

 

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



4. ukládá

vyplatit zálohu ve výši 50.000,— Kč na financování nákladů na výměnný pobyt žáků z

partnerského města Brunsbůttel v září 2019 Základní škole, Praha 9 — Horní Počernice,

Ratibořická 1700

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 16.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

Starostka místostarosta

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent

bod jednání: BJ/0650/2019

 

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

34.schůze

číslo RMC/34/9/0622/19

ze dne 12.09.2019

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

"Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací" - (2.09)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Poskytování mobilních služeb

elektronických komunikací“ společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových

2808/2, Praha 5, 155 00, IČ 25788001 s nabídkovou cenou 756 960 Kč bez DPH

(915 921,60 Kč včetně DPH), dle doporučení výběrové komise

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Poskytování mobilních služeb elektronických

komunikací" se společností Vodafone Czech Republic a.s.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová Mgr. Jiří Beneda

starostka místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Mgr. Alena Strobová, Starostka

bod jednání: BJ/0648/2019

 

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


