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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

39. jednání datum konání:
24.10.2019

 
čís. RMC/39/1/0735/19 - RMC/39/9/0736/19

 
 
 
 
 



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

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

39. schůze

číslo RMC/39/1/0735/19
ze dne 24.10.2019

Žádost pana Martina Hejhala o finanční dar na pořádání akce "Vánoční
ples taneční školy Artimo" - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost pana Martina Hejhala, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX o
poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč na podporu akce "Vánoční ples taneční školy
Artimo"

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na živou hudbu a odměny moderátorovi na
akci "Vánoční ples taneční školy Artimo" realizované panem Martinem Hejhalem, XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX

3. schvaluje

spolupořadatelství městské části na akci "Vánoční ples taneční školy Artimo"

4. schvaluje

smlouvu o poskytnutí finančního daru

5. ukládá

informovat žadatele, pana Martina Hejhala, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXX, ve věci poskytnutí finančního daru

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.11.2019



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

6. ukládá

uzavřít s panem Bc. Martinem Hejhalem, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X X XXXXX
XXXXXXXXX, IČO: 06341161 smlouvu o poskytnutí finančního daru

6.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 22.11.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

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

předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0766/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/10/0723/19
ze dne 24.10.2019

Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 8603374160 pro pojištění
odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli -
(5.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 8603374160 pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za
škodu způsobenou zaměstnavateli

2. ukládá

uzavřít a podepsat dodatek č. 4 ke smlouvě č. 8603374160 pro pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 22.11.2019

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/0779/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/11/0724/19
ze dne 24.10.2019

Sběr potravinářských olejů na území MČP 20 – informace o průběhu
pilotního projektu, který byl RMČ schválen 23. 5. 2019 usnesením číslo
RMC/21/2/0378/19. - (6.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci, že pilotní projekt separace použitých olejů z domácností probíhá bez
problémů, občané obě nádoby umístěné na stanovištích separovaného odpadu Pavlišovská a
Libošovická využívají, nádoby nejsou ničeny, ani do nich občané nevzazují jiný druh odpadu,
než oleje určené k separaci.  První svoz se uskutečnil 30. 9. 2019 a bylo vyvezeno 65 kg
potravinářských olejů.

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0767/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/12/0725/19
ze dne 24.10.2019

Informace o náhradní výsadbě za kácené dřeviny na území MČ Praha
20 - (6.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o náhradní výsadbě za pokácené dřeviny na území MČ Praha 20

2. ukládá

zajistit náhradní výsadbu dle přílohy

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 30.11.2019

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: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0761/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/13/0726/19
ze dne 24.10.2019

Závěr zjišťovacího řízení k záměru "D10 MÚK Satalice - MÚK Radonice:
zkapacitnění rozšířením na 6ti pruh - (6.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

závěr zjišťovacího řízení k záměru "D10 MÚK Satalice - MÚK Radonice: zkapacitnění rozšířením
na 6ti pruh", který konstatuje, že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude
posuzován dle zákkona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0757/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/14/0727/19
ze dne 24.10.2019

Pronájem 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, KN parc. č.
4101/76 a KN parc. č. 4101/97, vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem 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“.

- uzavření nájemní smlouvy



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

2. ukládá

- předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2019

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/0771/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/15/0728/19
ze dne 24.10.2019

Zapojení MČ Praha 20 do projektu "Seniorská obálka" - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podmínky zapojení městské části do projektu MPSV "Seniorská obálka"

2. schvaluje

zapojení městské části do projektu MPSV "Seniorská obálka" pro podporu seniorů a osob
se zdravotním postižením žijících v domácím prostředí, za účelem efektivního informování
záchranářů v případě zdravotní indispozice

3. schvaluje

převzetí záštity nad realizací projektu MPSV "Seniorská obálka" na území městské části paní
starostkou Mgr. Alenou Štrobovou

4. ukládá

realizovat kroky potřebné k zapojení městské části do projektu MPSV "Seniorská obálka"

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.10.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0775/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/16/0729/19
ze dne 24.10.2019

Návrh změny platového výměru ředitelky příspěvkové organizace
Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9 - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

změnu platového výměru Růženy Beránkové, DiS., ředitelky příspěvkové organizace Chvalský
zámek, Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9, s účinností od 1. 11. 2019, dle neveřejné přílohy

2. ukládá

připravit a předat nový platový výměr paní Růženě Beránkové, DiS., ředitelce příspěvkové
organizace Chvalský zámek

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.10.2019

3. ukládá

informovat účetního příspěvkové organizace o novém platovém výměru paní Růženy
Beránkové, DiS., ředitelky příspěvkové organizace Chvalský zámek

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.10.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0776/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/17/0741/19
ze dne 24.10.2019

Návrh na převod majetku na příspěvkovou organizaci Chvalský zámek
- (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

převod majetku na příspěvkovou organizaci Chvalský zámek (dle seznamu v příloze) ve
výši 2.373.612,88 Kč

2. ukládá

zaslat usnesení Chvalskému zámku o převodu majetku

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.10.2019

3. ukládá

připravit předávací protokol na předání majetku, provést kontrolu jednotlivých položek a
předat uvedený majetek příspěvkové organizaci Chvalský zámek

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2019



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

4. ukládá

předložit předávací protokol pro informaci RMČ včetně seznamu vad a nedodělků v objektu
Stodoly

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 07.11.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Kateřina Nováková, Hlavní účetní
bod jednání: BJ/0780/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/18/0730/19
ze dne 24.10.2019

Rozpočtové opatření č. 108 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované
v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019
– poskytnutí účelových investičních dotací na základě „Grantového
programu v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m.
Prahy pro rok 2019“ - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 108 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu  s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí účelových investičních dotací na základě
„Grantového programu v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hlavního města
Prahy pro rok 2019“ ve výši 267,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 108 MČ Praha 20 na rok 2019
schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí
účelových investičních dotací na základě „Grantového programu v oblasti přístupnosti  a
odstraňování bariér na území hl. m. Prahy 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/0782/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/19/0731/19
ze dne 24.10.2019

Rozpočtové opatření č. 109 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 v oblasti sportu – modernizace
venkovního sportoviště při ZŠ Ratibořická 1770 - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 109 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 v oblasti sportu
– modernizace venkovního sportoviště při ZŠ Ratibořická 1770 ve výši       5 000,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 109 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 v oblasti sportu – modernizace venkovního sportoviště při ZŠ
Ratibořická 1770

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/0783/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/2/0716/19
ze dne 24.10.2019

Vyjádření k umístění stavby "Přístavba prodejny a B.J. RD č. p. 808
Šplechnerova ulice parc. č. 1878 k.ú. Horní Počernice“ - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby "Přístavba prodejny a B.J. RD  č. p. 808 Šplechnerova ulice parc. č. 1878
k.ú. Horní Počernice“ v rozsahu projektové dokumentace vypracované společností ARCHDAN,
  z června 2018

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Přístavba RD a prodejny)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 14.11.2019

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/0778/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/20/0732/19
ze dne 24.10.2019

Rozpočtové opatření č. 110 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 pro FZŠ Chodovická na pořízení
multifunkční pánve a konvektomatu - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 110 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 pro FZŠ
Chodovická na pořízení multifunkční pánve a konvektomatu ve výši 500,0 tis. Kč

2. ukládá

předat pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 110 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 pro FZŠ Chodovická na pořízení multifunkční pánve a konvektomatu

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/0784/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/21/0733/19
ze dne 24.10.2019

Rozpočtové opatření č. 111 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 na novou investiční akci „Přechod pro
chodce Mezilesí – Horní Počernice“ - (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 111 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 na novou investiční
akci „Přechod pro chodce Mezilesí – Horní Počernice“ ve výši 90,8 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 111 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 na novou investiční akci „Přechod pro chodce Mezilesí – 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/0786/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/22/0734/19
ze dne 24.10.2019

Schválení uzavření dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č.
S/11/2018/0019 ze dne 17.4.2018 se společností Equica, a.s. - (7.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě č. S/11/2018/0019 ze dne 17.4.2018 ve znění jejího dodatku
č. 1 ze dne 25.1.2019 se společností Equica, a.s.

1.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 15.11.2019

2. ukládá

právnímu oddělení předložit smluvním stranám k podpisu schválené znění dodatku č. 2 k
příkazní smlouvě č. S/11/2018/0019.

2.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Termín: 15.11.2019
Právník

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Člen rady
bod jednání: BJ/0785/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/23/0737/19
ze dne 24.10.2019

Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací MČ Praha 20 za II.
pololetí 2019 - (7.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odměny za II. pololetí roku 2019 ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Městská část Praha 20, předložené v písemné formě neveřejné přílohy

2. ukládá

informovat ředitele příspěvkových organizací o udělené odměně za II. pololetí roku 2019
a zajistit výplatu schválené odměny ředitelům příspěvkových organizací prostřednictvím
mzdového účetního příspěvkové organizace

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 11.11.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0788/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/24/0738/19
ze dne 24.10.2019

Změna ve složení členů Sboru pro občanské záležitosti - (7.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. odvolává

ke dni 25. 10. 2019 ze členství ve Sboru pro občanské záležitosti Ing. Alexandru Janáčkovou

2. ukládá

informovat Ing. Alexandru Janáčkovou o jejím odvolání z členství ve Sboru pro občanské
záležitosti ke dni 25. 10. 2019

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 25.10.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/0789/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/25/0739/19
ze dne 24.10.2019

Změny ve složení Komise výstavby a územního rozvoje - (7.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. odvolává

Ing. Miloslava Pálavského z funkce tajemníka Komise výstavby a územního rozvoje ke dni
24.10.2019

2. odvolává

Ing. Petra Koktana z funkce člena Komise výstavby a územního rozvoje ke dni 24.10.2019

3. jmenuje

Ing. Petra Bočka členem Komise výstavby a územního rozvoje ke dni 25.10.2019

4. jmenuje

Ing. Pavla Harwotha tajemníkem Komise výstavby a územního rozvoje ke dni 25. 10. 2019

5. ukládá

informovat Ing. Petra Koktana o jeho odvolání z členství v Komisi výstavby a územního rozvoje.

5.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 25.10.2019

6. ukládá

informovat Ing. Petra Bočka o jeho jmenování do funkce člena Komise výstavby a územního
rozvoje.

6.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 25.10.2019



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

7. ukládá

informovat Ing. Pavla Harwotha o jeho jmenování tajemníkem Komise výstavby a územního
rozvoje.

7.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 25.10.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Karla Polydorová, Člen rady
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0790/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/26/0740/19
ze dne 24.10.2019

Záměr výpůjčky NP umístěných v budově č. p. 2058 na pozemku
KN parc. č. 2198/4 a v budově bez č.p./č.e. na pozemku KN parc. č.
2198/5 v ul. Mezilesí v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (7.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru výpůjčky části NP umístěných v budově č. p. 2058 na pozemku KN
parc. č. 2198/4 a v budově bez č.p./č.e. na pozemku KN parc. č. 2198/5 v ul. Mezilesí vše

v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, o celkové výměře podlahové plochy 260,48 m2, spolku
Mumraj z. s., na dobu určitou, od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, za účelem provozu rodinného
centra, na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr výpůjčky části NP umístěných v budově č. p. 2058 na pozemku KN parc.
č. 2198/4 a v budově bez č.p./č.e. na pozemku KN parc. č. 2198/5 v ul. Mezilesí vše v k. ú.

Horní Počernice, obec Praha, o celkové výměře podlahové plochy 260,48 m2,  spolku Mumraj
z. s., na dobu určitou, od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, za účelem provozu rodinného centra,
na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.10.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/0787/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/3/0717/19
ze dne 24.10.2019

Pacht 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. schvaluje

- pacht 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 účinností
od 1. 11. 2019.

- uzavření pachtovní smlouvy

2. ukládá

-  předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2019

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/0772/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/4/0718/19
ze dne 24.10.2019

Pronájem pozemku KN parc.č. 785/3 o výměře 2505 m2 a KN parc. č.
785/4 o výměře 4627 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha -
(3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

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

  pozemku KN parc. č. 785/4, druh pozemku - orná půda o výměře 4627 m2, vše v  k. ú.
Horní Počernice, obec Praha,  na dobu určitou od  18. 11. 2019 do 24. 11. 2019,  za nájemné
1000 Kč/den pronájmu, tj. 7.000 Kč/doba a předmět pronájmu, panu Karlu Berouskovi,  za
účelem hostování Cirkusu Sultán s. r. o. .

                                                                                                  

 - uzavření nájemní smlouvy s panem  Karlem  Berouskem

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu oběma smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.11.2019

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/0769/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/6/0720/19
ze dne 24.10.2019

Záměr prodeje pozemku parc. č. 2191/31 odděleného od pozemku KN
parc. č. 2191/1, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 2191/31, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace, o výměře 25 m2 odděleného od pozemku KN parc. č.
2191/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace, o výměře 1340

m2,  vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na základě GP č. 5520-61/2019, společnosti A

+ R, s.r.o., za cenu 152.500,- Kč bez DPH (tj. 6.100 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 parc. č. 2191/31, druh pozemku – ostatní plocha, způsob

využití – ostatní komunikace, o výměře 25 m2 odděleného od pozemku KN parc. č. 2191/1,
vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na základě GP č. 5520-61/2019, společnosti A +

R, s.r.o., za cenu 152.500,- Kč bez DPH (tj. 6.100 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: 29.10.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0774/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/7/0721/19
ze dne 24.10.2019

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/0777/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/8/0722/19
ze dne 24.10.2019

Rozpočtové opatření č. 107 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 financí na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a
bytů v roce 2021 - (5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 107 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 financí na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce
2021 ve výši 11,3 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 107 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 financí na krytí výdajů při
přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

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

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0764/2019



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

39. schůze

číslo RMC/39/9/0736/19
ze dne 24.10.2019

Žádost o pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze 9 -
Horních Počernicích - (5.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

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

2. ukládá

informovat XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 25.11.2019

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/0770/2019


