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

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

35. schůze

číslo RMC/35/1/0654/19
ze dne 26.09.2019

Prodej traktoru ZETOR 7711 r.z. AB 75 90 druhému zájemci v pořadí -
(2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

odstoupení pana Jana Havla od koupě traktoru ZETOR 7711 RZ: AB 75-19

2. bere na vědomí

informaci o trvajícím zájmu koupě traktoru ZETOR  7711 RZ: AB 75-90 Zěmědělským
družstvem Podlesí Ročov, se sídlem Podlesí 1, 439 67 Ročov, IČ: 00121550, který nabídl druhou
nejvyšší nabídku v pořadí a to částku 231.001,-  Kč.

3. schvaluje

prodej traktoru ZETOR 7711 RZ: AB 75-90 druhému zájemci v pořadí a to společnosti
Zemedělské družstvo Podlesí Ročov IČ: 00121550 za nabídnutou cenu 231.001,- Kč.

4. ukládá

uzavřít kupní smlouvu na prodej traktoru ZETOR 7711 RZ: AB 75-90 se Zemědělským
družstvem Podlesí Ročov, se sídlem Podlesí 1, 439 67 Ročov IČ: 001121550

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství                       Termín: 31.10.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Vojtěch Šimáček, Referent
Jaroslav Píša, Vedoucí OMH

předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0701/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/10/0663/19
ze dne 26.09.2019

Vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce "Půdní vestavba ZŠ Spojenců 1408" - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

• zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce "Půdní vestavba
ZŠ Spojenců 1408"

• způsob hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti s využitím dílčích kritérií
hodnocení: nabídková cena - váha 85 %,  lhůta plnění díla - váha 15 %

2. jmenuje

hodnotící 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,
Mgr. Naděžda Blesková, ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Spojenců 1408,
náhradník - Ing. Monika Brzkovská, vedoucí OSVŠ ÚMČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník – Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,náhradník – Dana
Králová, referent OHSaI ÚMČ Praha 20



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

zahájit zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce "Půdní vestavba ZŠ
Spojenců 1408"

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.10.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0731/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/11/0664/19
ze dne 26.09.2019

Zrušení usnesení RMČ č. RMC/34/35/0643/19 - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

, že důvodem pro nevyužití nabídky 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 je skutečnost,
že již byly potřeby školních pomůcek pro sociálně potřebných dětí ve složité sociální situaci
uspokojeny

2. ruší

usnesení RMČ č. RMC/34/35/0643/19 ze dne 12. 9. 2019 ve věci 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, za účelem obdarování sociálně potřebných dětí ve složité životní
situaci

3. ukládá

poděkovat jménem MČ Praha 20 společnosti VersaCo s.r.o., se sídlem Na Strži 1702/65, 140
00 Praha 4 - Nusle, IČO: 289 46 413 za jejich nabídku obdarování sociálně potřebných dětí
z Horních Počernic ve složité životní situaci

3.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 11.10.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0736/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/12/0687/19
ze dne 26.09.2019

Záměr pachtu obecního pozemku KN parc č. 4357/1 o výměře 44 412
m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pachtu pozemku KN parc. č 4357/1 o výměře 44 412 m2, druh
pozemku – orná půda, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem zemědělské činnosti, za
cenu 5.000,- Kč/ha/rok, tj. 22.206,- Kč/předmět pachtu/rok, panu Pavlovi Javůrkovi, na dobu
neurčitou, s platností od 1. 11. 2019, na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pachtu pozemku KN parc. č 4357/1 o výměře 44 412 m2, druh pozemku –
orná půda, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem zemědělské činnosti, za cenu 5.000,-
Kč/ha/rok, tj. 22.206,- Kč/předmět pachtu/rok, panu Pavlovi Javůrkovi, na dobu neurčitou, s
platností od 1. 11. 2019, na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0715/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/13/0665/19
ze dne 26.09.2019

Záměr pronájmu obecního pozemku KN parc. č. 4101/67, KN parc.
č. 4127/36, KN parc. č. 4101/88, KN parc. č. 4121/11, KN parc. č.
4101/68, KN parc. č. 4101/70, KN parc. č. 4101/92 a KN parc. č.
4101/76 a 4101/97, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu pozemku KN parc. č. 4101/67 o výměře 1.492 m2, druh

pozemku – ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, KN parc. č. 4127/36 o výměře 612 m2,

  druh pozemku - orná půda,  KN parc. č. 4101/88 o výměře 273 m2, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – jiná plocha, KN parc. č. 4121/11 o výměře 415 m2,  druh pozemku -

ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, KN parc. č. 4101/68 o výměře 434 m2,
druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, KN parc. č. 4101/70 o výměře

145 m2,  druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, KN parc. č. 4101/92

o výměře 46 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, KN parc. č.

4101/76 o výměře 4348 m2,  druh pozemku – orná půda a KN parc. č. 4101/97 o výměře 2161

m2, druh pozemku – orná půda, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti HUMMER

CENTRUM s.r.o., za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. 49.630,- Kč/předmět  pronájmu/rok,
na dobu neurčitou, s účinností od 1. 11. 2019, za účelem pořádání sportovních, kulturních a
turistických činností v rámci činnosti zábavního areálu „Hummer Tvrz“, na úřední desce MČ
Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu pozemku KN parc. č. 4101/67 o výměře 1.492 m2, druh pozemku

– ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, KN parc. č. 4127/36 o výměře 612 m2,  druh

pozemku - orná půda,  KN parc. č. 4101/88 o výměře 273 m2, druh pozemku - ostatní plocha,

způsob využití – jiná plocha, KN parc. č. 4121/11 o výměře 415 m2,  druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – ostatní komunikace, KN parc. č. 4101/68 o výměře 434 m2, druh

pozemku - ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, KN parc. č. 4101/70 o výměře 145 m2,
  druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, KN parc. č. 4101/92 o výměře 46

m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, KN parc. č. 4101/76 o výměře

4348 m2,  druh pozemku – orná půda a KN parc. č. 4101/97 o výměře 2161 m2, druh pozemku
– orná půda, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti HUMMER CENTRUM s.r.o.,

za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. 49.630,- Kč/předmět  pronájmu/rok, na dobu neurčitou,



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

s účinností od 1. 11. 2019, za účelem pořádání sportovních, kulturních a turistických činností
v rámci činnosti zábavního areálu „Hummer Tvrz“, na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0713/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/14/0666/19
ze dne 26.09.2019

Záměr prodeje obecních pozemků KN parc. č. 4131/4 a KN parc. č.
4131/5 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru prodeje pozemku KN parc. č. 4131/4 o výměře 204 m2 druh

pozemku – zastavěná plocha a nádvoří a KN parc. č. 4131/5 o výměře 203 m2, druh pozemku
– zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, paní XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX a panu XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX vlastníkům budovy č. p. 2010 a 2011,

stojících na uvedených pozemcích, za cenu 2.836.790,- Kč, tj. 6.970,- Kč/m2, z důvodu
sjednocení vlastnických vztahů ke stavbě a pozemku pod stavbou, na úřední desce MČ Praha
20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr prodeje pozemku KN parc. č. 4131/4 o výměře 204 m2 druh pozemku –

zastavěná plocha a nádvoří a KN parc. č. 4131/5 o výměře 203 m2, druh pozemku – zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, paní XXXX XXXX XXXXXXXXXXX
a panu XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, vlastníkům budovy č. p. 2010 a 2011, stojících

na uvedených pozemcích, za cenu 2.836.790,- Kč, tj. 6.970,- Kč/m2, z důvodu sjednocení
vlastnických vztahů ke stavbě a pozemku pod stavbou, na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0714/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/15/0667/19
ze dne 26.09.2019

Záměr prodeje obecního pozemku KN parc č. 3788/5 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru prodeje obecního  pozemku KN parc. č.  3788/5 o výměře 110 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace v k. ú. Horní Počernice,

obec Praha za cenu 3.200,- Kč/m2, tj. 352.000,- Kč, předem určenému zájemci, paní XXXXXXX
XXXXXXXX, na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr prodeje obecního pozemku KN parc. č.  3788/5 o výměře 110 m2, druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace v k. ú. Horní Počernice, obec

Praha za cenu 3.200,- Kč/m2, tj. 352.000,- Kč, předem určenému zájemci, paní XXXXXXX
XXXXXXXX, na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0716/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/16/0668/19
ze dne 26.09.2019

Záměr vydržení obecního pozemku KN parc č. 2973/10 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s učiněním souhlasného prohlášení o vzniku vlastnického práva k pozemku KN parc.
č. 2973/10 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha

2. ukládá

předložit souhlasné prohlášení o vzniku vlastnického práva k pozemku KN parc. č. 2973/10
v k.ú. Horní Počernice, obec Praha k projednání v ZMČ

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 09.12.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0717/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/17/0669/19
ze dne 26.09.2019

Předkládaná usnesení RHMP a ZHMP - (4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předkládaná usnesení RHMP a ZHMP

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
předkládá: Ing. Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/0719/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/18/0670/19
ze dne 26.09.2019

Návrh na vyřazení majetku MČ + příspěvkových organizací zřizovaných
MČ Praha 20 + náhrada škody za ztracenou pilu - (5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- vyřazení majetku MČ Praha 20 (dle zápisu HIK ze dne 17.9.2019) ve výši 1.183.714,18 Kč

- vyřazení majetku ZŠ a MŠ Spojenců 1408 (dle zápisu HIK ze dne 17.9.2019)
   ve výši 177.599,60 Kč

- vyřazení majetku FZŠ Chodovická 2250 (dle zápisu HIK ze dne 17.9.2019)
  ve výši  72.663,20 Kč

- vyřazení majetku ZŠ Stoliňská 823 (dle zápisu HIK ze dne 17.9.2019)
  ve výši  97.731,80 Kč

- vyřazení majetku ZŠ Ratibořická 1700 (dle zápisu HIK ze dne 17.9.2019)
  ve výši 158.065,40 Kč

- vyřazení majetku MŠ Chodovická 1900 (dle zápisu HIK ze dne 17.9.2019)
  ve výši 96.692,38 Kč

- vyřazení majetku MVK (dle zápisu HIK ze dne 17.9.2019)
  ve výši 139.383,60 Kč

- výši náhrady škody za ztracenou pilu (dle zápisu HIK ze dne 17.9.2019)
  ve výši 1.500,00 Kč

2. ukládá

- informovat odbory o schválení vyřazení majetku MČ Praha 20 a předání protokolů o likvidaci
majetku na EO

2.1 Zodpovídá: Josef Hohenberger, Termín: 11.10.2019
Vedoucí oddělení správy majetku



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

- informovat příspěvkové organizace o schválení vyřazení majetku

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 11.10.2019

4. ukládá

- vyřadit majetek z evidence

4.1 Zodpovídá: Michaela Šprýslová, Termín: 15.10.2019
Referent rozpočtář a majetkové evidence

5. ukládá

- informovat zaměstnance o úhradě náhrady škody

5.1 Zodpovídá: Jaroslav Píša, Termín: 11.10.2019
Vedoucí OMH

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0706/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/19/0671/19
ze dne 26.09.2019

Rozpočtové opatření č. 94 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019
- poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých s
výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 - (5.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 94  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením
ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze
státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých s výkonem
sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 ve výši 1 979,1 tis. Kč

2. ukládá

předat pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 94  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí neinvestiční
účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů
vzniklých s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 09.12.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0720/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/2/0655/19
ze dne 26.09.2019

Doplňující informace k sněhové zimní pohotovosti 2019/2020 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

doplňující informace k zimní sněhové pohotovosti týkající se seznamu komunikací, které
nejsou v majetku MČ Praha 20 nicméně OMH ÚMČ Praha 20 na nich provádí zimní údržbu.

2. souhlasí

s prováděním zimní údržby na komunikacích uvedených v příloze

3. ukládá

odboru místního hospodářství provádět zimní údržbu na komunikacích uvedených v příloze
tohoto usnesení.

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství               Termín: 30.4.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Vojtěch Šimáček, Referent
Jaroslav Píša, Vedoucí OMH

předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0703/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/20/0672/19
ze dne 26.09.2019

Schválení změny odpisového plánu na rok 2019 pro Základní školu a
Mateřskou školu Praha 9-Horní Počernice, Spojenců 1408 - (5.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Praha 9-Horní
Počernice, Spojenců 1408 na rok 2019, který je zvýšen o odpisy ve výši 21 781,- Kč v
souvislosti s pořízením serveru v ceně 130 643,70 Kč a kotle pro školní jídelnu v ceně 150
754,- Kč. Nová výše odpisového plánu na rok 2019 je 176 429,- Kč.  Příspěvková organizace
pokryje navýšení odpisů z provozního příspěvku poskytovaného jí zřizovatelem

2. ukládá

zaslat usnesení Základní škola a Mateřské škole Praha 9- Horní Počernice, Spojenců 1408

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 11.10.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0708/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/21/0673/19
ze dne 26.09.2019

Schválení změny odpisového plánu na rok 2019 pro Fakultní základní
školu 193 00 Praha 9-Horní Počernice, Chodovická 2250 - (5.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odpisový plán příspěvkové organizace Fakultní základní škola 193 00 Praha 9-Horní
Počernice, Chodovická 2250 na rok 2019, který je zvýšen o odpisy ve výši 53 630,- Kč v
souvislosti s pořízením serveru v ceně 180 759 Kč , konvektomatu a elektrické pánve pro školní
jídelnu v ceně 1 209 866,90 Kč a pořízení doskočiště pro skok vysoký v ceně 67 255,43 Kč .
Nová výše odpisového plánu na rok 2019 je 293 951,- Kč.  Příspěvková organizace pokryje
navýšení odpisů z provozního příspěvku poskytovaného jí zřizovatelem

2. ukládá

zaslat usnesení Fakultní základní škole 193 00  Praha 9- Horní Počernice, Chodovická 2250

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 11.10.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0709/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/22/0674/19
ze dne 26.09.2019

Změna postupu při likvidaci hmotného majetku v příspěvkových
organizacích, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 20. - (5.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

důvody pro změnu postupu příspěvkových organizací při likvidaci hmotného majetku ve
školách a školských zařízení.

2. ruší

usnesení RMČ Praha 20 č. 89/7.19/13 ze dne 26.3.2013, týkající se postupu při likvidaci
hmotného majetku ve školách a školských zařízení.

3. stanovuje

aby všechny příspěvkové organizace podávaly návrhy na likvidaci majetku zřizovateli
neprodleně, a to prostřednictvím OSVŠ

4. ukládá

informovat ředitele všech příspěvkových organizací, které MČ Praha 20 zřizuje o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci zrušeného usnesení RMČ Praha 20 č. 89/7.19/13 ze dne 26.3.2013 a
o postupu při fyzické likvidaci vyřazeného majetku.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 09.10.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Helena Víchová, Rozpočtář PO

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0686/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/23/0688/19
ze dne 26.09.2019

Žádost o pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze 9 -
Horních Počernicích - (5.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze 9 - Horních Počernicích paní XXXXX
XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX XX XXXXX X X XXXX

2. ukládá

informovat paní XXXXX XXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 25.10.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0724/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/24/0675/19
ze dne 26.09.2019

Rozpočtové opatření č. 95 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 –
doplatek neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů vzniklých s
výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 - (5.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 95  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením
ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – doplatek neinvestiční účelová dotace na úhradu
nákladů vzniklých s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 ve výši 1 087,6 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 95  MČ  Praha 20 na rok 2019
schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – doplatek
neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů vzniklých s výkonem sociálně-právní ochrany
dětí pro rok 2018

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 09.12.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0722/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/25/0676/19
ze dne 26.09.2019

Rozpočtové opatření č. 96 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 -
poskytnutí účelové dotace v rámci Operačního programu Praha - pól
růstu - (5.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č.  96  MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením
ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové dotace v rámci Operačního
programu  Praha - pól růstu ve výši 2 325,2 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č.  96  MČ Praha 20 na rok 2019
schvalované v souladu  s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí
účelové dotace v rámci Operačního programu  Praha - pól růstu

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 09.12.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0725/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/26/0677/19
ze dne 26.09.2019

Rozpočtové opatření č. 97 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí na základě Programu podpory
registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb -
(5.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 97 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu z Ministerstva práce  a sociálních věcí na základě Programu podpory registrovaných
sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 275,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 97 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu  s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na základě
Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 09.12.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0726/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/27/0678/19
ze dne 26.09.2019

Rozpočtové opatření č. 98 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 -
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu projektů v oblasti
řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni - (5.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 98 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu  s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu
projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni ve výši 70,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 98 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu  s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na
lokální úrovni

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 09.12.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0727/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/28/0679/19
ze dne 26.09.2019

Rozpočtové opatření č. 99 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 –
změna charakteru dotace poskytnuté v rámci koncepce Adaptační
strategie hl. m. Prahy - (5.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 99 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č.
ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – změna charakteru dotace poskytnuté v rámci koncepce
Adaptační strategie hl. m. Prahy ve výši 250,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 99 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – změna charakteru dotace
poskytnuté v rámci koncepce Adaptační strategie hl. m. Prahy

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 09.12.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0728/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/29/0680/19
ze dne 26.09.2019

Rozpočtové opatření č. 100 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu poskytování sociálních
služeb - (5.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 100 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu poskytování sociálních služeb ve
výši 546,8 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 100 MČ Praha 20 na rok 2019
schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na
podporu poskytování sociálních služeb

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 09.12.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0729/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/3/0656/19
ze dne 26.09.2019

Napojení domovní čističky odpadních vod plánovaného nového
bytového domu do dešťové kanalizace v ulici Šplechnerova - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost společnosti VODOPRO, která řeší stavbu bytového domu v ulici Šplechnerova z hlediska
napojení DČOV a vypouštění předčištěných odpadních vod do dešťové kanalizace

2. nesouhlasí

s napojením DČOV a vypouštěním předčištěných odpadních vod do dešťových kanalizací, které
jsou ve vlastnictví a správě MČ Praha 20. 

3. ukládá

Informovat žadatele o usnesení Rady MČ Praha 20 ve věci týkající se napojení DČOV
novostavby bytového domu a vypouštěním předčištěných odpadních vod do dešťové
kanalizace v ulici Šplechnerova.

Zodpovídá: Odbor místního hospodářství          Termín 11.10.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Vojtěch Šimáček, Referent
Jaroslav Píša, Vedoucí OMH

předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0707/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/30/0681/19
ze dne 26.09.2019

Rozpočtové opatření č. 101 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019
– poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na
přípravu nových komunikací pro bezmotorovou dopravu - (5.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 101 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu hl.m.
Prahy na přípravu nových komunikací pro bezmotorovou dopravu ve výši 3 000,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 101 MČ Praha 20 na rok 2019
schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí
investiční účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na přípravu nových komunikací pro
bezmotorovou dopravu

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 09.12.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0730/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/31/0682/19
ze dne 26.09.2019

Rozpočtové opatření č. 102 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019
- poskytnutí účelové investiční dotace na projekt „Digitalizace kina
Horní Počernice“ - (5.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 102  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením
ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové investiční dotace  na projekt
„Digitalizace kina Horní Počernice“ ve výši 400,0 tis. Kč

2. ukládá

předat na ZMČ pro informaci rozpočtové opatření č. 102  MČ  Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - poskytnutí účelové
investiční dotace na projekt „Digitalizace kina Horní Počernice“

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 09.12.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0733/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/32/0683/19
ze dne 26.09.2019

Rozpočtové opatření č. 92 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 přesnějšího zatřídění - (5.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 92 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 přesnějšího
zatřídění ve výši 350,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 92 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 přesnějšího zatřídění

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 09.12.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0734/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/33/0684/19
ze dne 26.09.2019

Rozpočtové opatření č. 93 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 nákupu HW a základní licence
zařízení ASA - (5.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 93 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 nákupu HW
a základní licence zařízení ASA v celkové výši 248,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 93 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 nákupu HW a základní licence zařízení ASA

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 09.12.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0735/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/34/0690/19
ze dne 26.09.2019

Informace o připravovaném kácení 54 ks stromů na území MČ Praha
20 - (6.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o připravovaném kácení 31 ks stromů (dle důvodové zprávy kategorie 1 a 3),
které mají menší obvod než 80cm, jsou ve velmi špatném zdravotním stavu - převážně
suché uvedené v příloze 

2. souhlasí

u stromů s obvodem větším než 80 cm (23 ks - dle důvodové zprávy kategorie 2 a 4) s podáním
žádosti o povolení kácení na OŽPaD ÚMČ Praha 20                                                   

3. požaduje

aby OMH zajistil u havarijních, provozně nebezpečných stromů, neprodlené skácení těchto
stromů z důvodů zamezení škod na majetku a zdraví osob a zároveň požaduje, aby byla
neprodleně o tomto stavu informována formou e-mailové korespondence.

4. ukládá

podat žádost o kácení dřevin na OŽPaD ÚMČ Praha 20 u stromů s obvodem kmene nad 80 cm

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 31.12.2019

5. ukládá

zajistit kácení uvedených stromů po vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin OŽPaD ÚMČ
Praha 20.

5.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 31.03.2020

6. ukládá

OMH, jako správci zeleně:
- provádět náhradní výsadby za kácené dřeviny, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad
zemí nedosahuje 80 cm, a to vždy do 1 roku od provedeného kácení.



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

- provádět náhradní výsadby za dřeviny pokácené podle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.
O ochraně přírody a krajiny (tzv. havarijní káceni), to vždy do 1 roku od provedeného kácení.
- rozsah náhradních výsadeb: za jednu pokácenou dřevinu bude vždy vysazena nejméně jedna
dřevina náhradní

6.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství

7. ukládá

předložit seznam stromů náhradní výsadby za kácené stromy (mimo nadlimitní)

7.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 24.10.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Jaroslav Píša, Vedoucí OMH
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
zpracoval: Vojtěch Šimáček, Referent
bod jednání: BJ/0644/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/36/0685/19
ze dne 26.09.2019

Žádost o povolení akce "Běh okolo Europlantu" - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Tomáše Procházky o podporu 19. ročníku tradiční akce "Běh okolo Europlantu", který
se koná dne 8. října 2019 od 17:00 hod a začíná v ulici Lhotská u budovy sídla firmy Europlant,
Lhotská 221/32, formou technické podpory

2. schvaluje

poskytnutí technické podpory na akci "Běh okolo Europlantu" dne 8.10.2019

3. ukládá

zajistit technickou podporu organizátorovi akce "Běh okolo Europlantu", jehož 19. ročník se
koná dne 8. října 2019 od 17:00 hod a začíná před sídlem organizátora v ulici Lhotská 2221/32

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 08.10.2019

4. ukládá

informovat žadatele o nutnosti podat žádost o povolení a dopravní opatření v rámci akce "Běh
okolo Europlantu"

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

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

Radka Tadičová, DiS., Referent
bod jednání: BJ/0712/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/37/0686/19
ze dne 26.09.2019

Rezignace člena Komise kultury a zahraniční spolupráce - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

rezignaci členky Komise kultury a zahraniční spolupráce, paní Hany Čížkové, kterou zaslala
dne 25. 9. 2019

2. ukládá

informovat paní Hanu Čížkovou, že RMČ vzala její rezignaci na vědomí

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.09.2019

3. ukládá

provést změny ve složení členů Komise kultury a zahraniční spolupráce na webových stránkách
městské části

3.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 30.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0737/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/38/0689/19
ze dne 26.09.2019

Bezpečnostní studie Městské části Praha 20 - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podněty občanů na zhoršování bezpečnostní situace na území Městské části Praha 20

2. schvaluje

vypracování Bezpečnostní studie Městské části Praha 20

3. ukládá

zadat vypracování Bezpečnostní studii Městské části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0659/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/4/0657/19
ze dne 26.09.2019

Žádost o výpůjčku technického vybavení pro akci ZO Českého
zahrádkářského svazu - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost předsedy ZO Českého zahrádkářskho svazu o výpůjčku technického vybavení
na výstavu, která se koná ve dnech 4.10. - 6.10.2019

2. schvaluje

zapůjčení technického vybavení v rozsahu 20 stolů, 10 lavic a 14 paravánůna akci pořádanou
ZO Českého zahrádkářského svazu, s dopravou do místa konání (knihovna) a to dne 3.10.2019

3. ukládá

zabezpečit technickou stránku akce ZO ČZS s dopravou technického vybavení do místa konání
(knihovna) dne 3.10.2019 a odvoz technického vybavení dne 7.10.2019

 3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství                     Termín: 7.10.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Vojtěch Šimáček, Referent
Jaroslav Píša, Vedoucí OMH

předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0702/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/5/0658/19
ze dne 26.09.2019

Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská
823, o souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru. - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o souhlas s přijetím
účelově určeného peněžního daru v celkové výši 61.250,- Kč.

2. schvaluje

přijetí účelově určeného peněžního daru v celkové výši 61.250,- Kč Základní škole, Praha
9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, na úhradu stravného ve školní jídelně ve školním roce
2019/2020, a to pro období od 1.10.2019 do 30.6.2020 pro dvanáct žáků ze sociálně slabých
rodin, kdy dárcem je Women for women,o.p.s., se sídlem, Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00
Praha 4, IČ: 24231509.

3. ukládá

informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci udělení souhlasu s přijetím účelově určeného peněžního daru.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 27.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0705/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/6/0659/19
ze dne 26.09.2019

Návrh na přidělení bytu č.7 v DPS Třebešovská 17 - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o úmrtí XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, nájemce bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou
službou, Třebešovská 17 a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové na
nového nájemce bytu

2. schvaluje

přidělení bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou, Třebešovská 17, XXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Praha 9 - Horní
Počernice, na dobu určitou od 1.10.2019 do 30.9.2020, s možností dalšího prodloužení

3. ukládá

informovat XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX, Praha 9 - Horní Počernice o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou,
Třebešovská 17

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

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

Radka Tadičová, DiS., Referent
bod jednání: BJ/0711/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/7/0660/19
ze dne 26.09.2019

Seznámení s výsledkem kontroly výkonu přenesené působnosti
silničního správního úřadu - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

tento výsledek kontroly výkonu přenesené působnosti silničního správního úřadu:

Všechny podkladové materiály pro vydání rozhodnutí byly v pořádku spolu se zákonným
postupem daných právních předpisů. Pochybení méně důležitého charakteru, která byla
zjištěna v předložených spisech, byla vyřízena ústně na místě. 

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/0718/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/8/0661/19
ze dne 26.09.2019

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní souhlas ke stavbě
"RD Studnická" na p.č. 2145/100, k.ú. Horní Počernice - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s umístěním stavby "RD Studnická" na pozemku KN parc. č. 2145/100 v k.ú. Horní Počernice,
v rozsahu projektové dokumentace pro územní souhlas vypracované ing. arch. Magdalenou
Bodlákovou Praha 5 – Radotín, z února 2019- s provedením stavby vjezdu, elektro, vodovodní
a kanalizační přípojky na pozemku KN parc. č. 2145/1 a 2145/96 v k.ú. Horní Počernice, v
rámci stavby "RD Studnická" dle předložené projektové dokumentace pro územní souhlas,
vypracované Ing. P. Žatečkou, Praha 14, z března 2019

2. schvaluje

- pronájem části pozemků KN parc. č. 2145/1 a 2145/96 v k.ú. Horní Počernice o výměře cca

34 m2 XXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX na dobu určitou max. 28 dní
- uzavření Nájemní smlouvy s XXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

3. ukládá

předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám (RD Studnická)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 18.10.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0721/2019



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

35. schůze

číslo RMC/35/9/0662/19
ze dne 26.09.2019

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "BD Mezilesí 2060 - výměna stoupacích potrubí 2.
etapa" - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „BD Mezilesí 2060 - výměna stoupacích potrubí 2. etapa“

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)

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „BD Mezilesí
2060 - výměna stoupacích potrubí 2. etapa“



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

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 27.09.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0723/2019


