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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

42. schůze

číslo RMC/42/1/0764/19
ze dne 21.11.2019

Návrh na stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání
manželství na území Městské části Praha 20 - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. ruší

usnesení Rady městské části Praha 20 číslo RMC/80/3/0658/17 ze dne 28. 2. 2017.

2. schvaluje

v souladu s ustanovením § 663 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a ustanovením § 11a odst. 3 a § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení
s ustanovením části I. Položka 12 písm. c) Sazebníku správních poplatků, ve znění pozdějších
předpisů

1. 1. obřadní síň Chvalského zámku na adrese Na Chvalské tvrzi 857, Praha 20 - Horní
Počernice, jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území Městské části
Praha 20

1. 2. dobu pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 20 na každý pracovní čtvrtek
v době od 10:00 do 14:00 v intervalu 1 hodiny.

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Milan Hejkrlík, Vedoucí OZOSA
bod jednání: BJ/0817/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/10/0788/19
ze dne 21.11.2019

Vyjádření k podnětu "DOSTAVBA AREÁLU XAVEROV" na změnu
územního plánu při ul. Ve Žlíbku v k.ú. Horní Počernice. - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podání podnětu (žadatelé XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXX) na změnu územního plánu
na pozemcích parc. č. 4210/1 a 4115 v k.ú. Horní Počernice, spočívající ve změně využití z
nezastavitelné plochy ZMK - zeleň městská a krajinná a zastavitelné plochy SP – sportu na
zastavitelnou plochu SV - všeobecně smíšené.

2. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 souhlasit s podnětem (žadatelé XX XXXXXXX XX
XXXXXXXX XX XXXXXX) na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4210/1 a 4115 v
k.ú. Horní Počernice, spočívající ve změně využití z nezastavitelné plochy ZMK - zeleň městská
a krajinná a zastavitelné plochy SP – sportu na zastavitelnou plochu SV - všeobecně smíšené.

3. ukládá

předložit podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4210/1 a 4115 v k.ú. Horní
Počernice spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 16.03.2020
Člen rady

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0825/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/11/0789/19
ze dne 21.11.2019

Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu na pozemcích parc.
č. 4244/23 a 4244/24 v k.ú. Horní Počernice při ul. Češovská a
Kramolná. - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podání podnětu (žadatel: XXXXXXXX XXXXX) na změnu územního plánu na pozemcích parc.
č. 4244/23 a 4244/24 v k.ú. Horní Počernice (při ul. Češovská a Kramolná), spočívající ve
změně využití z nezastavitelné plochy ZP - parky, historické zahrady, hřbitovy na zastavitelnou
plochu OB - čistě obytné

2. nedoporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 souhlasit s podnětem na změnu územního plánu hl. m.
Prahy na pozemcích parc. č. 4244/23 a 4244/24 v k.ú. Horní Počernice, spočívající ve změně
využití z nezastavitelné plochy ZP - parky, historické zahrady, hřbitovy na zastavitelnou plochu
OB - čistě obytné, a to z následujících důvodů:

• jedná se o rozšiřování rozvojových zastavitelných ploch na úkor nezastavitelných, kdy
na území MČ Praha 20 existuje poměrně dost ještě nevyčerpaných rozvojových ploch
a kdy MČ v rámci svých připomínek ke společnému jednání k Metropolitnímu plánu
požadovala obecně nerozšiřovat rozvojové plochy a územní rozvoj řešit pouze v rámci
rozvojových ploch vymezených ve stávajícím územním plánu;

3. nemá námitek

pokud by změna územního plánu na pozemcích parc. č. 4244/23 a 4244/24 v k.ú. Horní
Počernice řešila změnu využití ze současné nezastavitelné plochy ZP - parky, historické
zahrady, hřbitovy na jinou nezastavitelnou plochu (např. PS - sady, zahrady), která by
umožnila žadateli si svůj pozemek oplotit.



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 podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4244/23 a 4244/24 v k.ú.
Horní Počernice při ul. Češovská a Kramolná spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské
části Praha 20

4.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 09.12.2019
Člen rady

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0833/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/12/0790/19
ze dne 21.11.2019

Vyjádření k podnětu na změnu 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 Žlíbku až
po ul. K Odpočinku, a vymezení plochy zeleně na místo stávající plochy
DU (revize změny územního plánu č. 2872/00) - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podání podnětu (žadatelé: skupina obyvatel MČ Praha 20) na změnu 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 Žlíbku až po ul. K Odpočinku, a vymezení
plochy zeleně na místo stávající plochy DU

2. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 souhlasit s podnětem na změnu územního plánu hl. m.
Prahy v k.ú. Horní Počernice - přeložení plochy DU při komunikaci K Berance, a to v rozsahu
od ul. Ve Žlíbku až po ul. K Odpočinku, a vymezení plochy zeleně na místo stávající plochy DU

3. ukládá

předložit podnět na změnu územního plánu spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské
části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 09.12.2019
Člen rady

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0834/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/14/0791/19
ze dne 21.11.2019

Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 09 územního
plánu hl.m. Prahy - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o konání společného jednání o návrzích změn vlny 09 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy

2. konstatuje, že

nepovažuje návrhy změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy za
takové, které by se dotýkaly území MČ Praha 20 negativně

3. ukládá

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 20 informaci o obsahu návrhů změn vlny 09
Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy dotýkajících se území MČ Praha 20.

3.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 09.12.2019
Člen rady

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0841/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/15/0768/19
ze dne 21.11.2019

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Venkovní sportovní hřiště na pozemku parc. č. 4276/1 v k.ú. Horní
Počernice“ - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Venkovní sportovní hřiště na
pozemku parc. č. 4276/1 v k.ú. Horní Počernice“

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:

Mgr. Alena Štrobová, starostka MČ Praha 20,

náhradník – Daria Češpivová, místostarostka MČ Praha 20,

Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,

náhradník – Zbyněk Mucha, radní MČ Praha 20,

Mgr. Pavel Skalický, radní MČ Praha 20,

náhradník – Karla Polydorová, radní MČ Praha 20,

Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,

náhradník – Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,

Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,

náhradník – Dana Králová, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek s využitím dílčích kritérií
hodnocení:nabídková cena – váha 75% doba plnění díla – váha 25%



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

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Venkovní sportovní hřiště na
pozemku parc. č. 4276/1 v k.ú. Horní Počernice“

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.11.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0846/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/16/0769/19
ze dne 21.11.2019

Vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce "Modernizace venkovního sportoviště v areálu
základních škol Prahy 20" - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

• zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce "Modernizace
venkovního sportoviště v areálu základních škol Prahy 20"

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

2. jmenuje

hodnotící komisi ve složení:

Mgr. Alena Štrobová, starostka MČ Praha 20,
náhradník – Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Daria Češpivová, místostarostka MČ Praha 20,
náhradník – Karla Polydorová, radní MČ Praha 20,
PhDr. Pavel Wild, ředitel FZŠ Chodovická,
náhradník – Mgr. Pavel Skalický, radní MČ Praha 20,
Mgr. Petr Měšťan, ZŠ Ratibořická,
náhradník  – Zbyněk Mucha, 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



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 "Modernizace
venkovního sportoviště v areálu základních škol Prahy 20"

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.11.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0804/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/17/0778/19
ze dne 21.11.2019

Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca
2600 m2, KN parc. č. 1984 o výměře cca 480 m2 a KN parc. č. 1991
o výměře cca 1595 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za
účelem pořádání akce Adventní trhy - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

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

cca 2600 m2, KN parc.č. 1991 o výměře cca 1595 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha Chvalskému zámku p. o. na den 1. 12. 2019, za účelem pořádání akce Adventní trhy

• uzavření smlouvy o výpůjčce s Chvalským zámkem p. o.

2. ukládá

• předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu

(Chvalský zámek p. o.    Adventní trhy)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.11.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0832/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/18/0779/19
ze dne 21.11.2019

Prodej pozemku parc. č. 2191/31 odděleného od pozemku KN parc. č.
2191/1, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s prodejem 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.

- s uzavřením kupní smlouvy se společností A + R s.r.o.

2. ukládá

- předložit 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,

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), k projednání v ZMČ Praha.

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: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0835/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/19/0780/19
ze dne 21.11.2019

Záměr bezúplatného nabytí pozemku KN parc. č. 4241/234, KN parc.
č. 4241/252, KN parc. č. 4241/253, KN parc. č. 4241/259 a KN parc. č.
4241/260, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví spol.
Canaba a.s. - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s bezúplatným nabytím pozemku KN parc. č.  4241/234, druh pozemku  - orná půda, o

výměře 447 m2, pozemku KN parc. č. 4241/252, druh pozemku – ostatní plocha, způsob

využití – jiná plocha,  o výměře 3 m2, pozemku KN parc. č. 4241/253, druh pozemku – ostatní

plocha, způsob využití – jiná plocha,  o výměře 3 m2, pozemku KN parc. č.  4241/259, druh

pozemku  - orná půda, o výměře 76 m2  a pozemku KN parc. č.  4241/260, druh pozemku

  - orná půda, o výměře 76 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví spol.
Canaba a.s.

- s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vyvolané investice se společností Canaba a. s.

2. ukládá

- předložit záměr bezúplatného nabytí pozemku KN parc. č.  4241/234, druh pozemku  - orná

půda, o výměře 447 m2, pozemku KN parc. č. 4241/252, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – jiná plocha,  o výměře 3 m2, pozemku KN parc. č. 4241/253, druh pozemku –

ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha,  o výměře 3 m2, pozemku KN parc. č.  4241/259,

druh pozemku  - orná půda, o výměře 76 m2  a pozemku KN parc. č.  4241/260, druh pozemku



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

  - orná půda, o výměře 76 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví spol.
Canaba a.s., k projednání v ZMČ Praha.

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: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0836/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/2/0765/19
ze dne 21.11.2019

Pravidla pro vyplácení příspěvku za zajišťování sňatečných obřadů,
státoobčanských slibů, vítání občánků a výročí svateb. - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. ruší

ke dni 31. 12. 2019 usnesení Rady městské části Praha 20 číslo 7/2.4/15 ze dne 20. 1. 2015,
kterým byly schváleny odměny pro členy ZMČ Praha 20, tajemnici a zaměstnance ÚMČ Praha
20 za zajišťování svatebních obřadů, státoobčanských slibů, vítání občánků a výročí svateb.

2. schvaluje

pravidla pro vyplácení příspěvku za zajišťování sňatečných obřadů, státoobčanských slibů,
vítání občánků a výročí svateb dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

3. souhlasí

s vyplacením mimořádné jednorázové odměny na ošatné ve výši 4 000 Kč nad rámec odměny
stanovené v příloze č. 1 k usnesení Rady městské části Praha 20 č. 7/2.4/15 zaměstnancům
ÚMČ Praha 20, kteří mají nárok na vyplacení ošatného za rok 2019, odměna bude vyplacena
ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2019.

3.1 Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská,
Vedoucí OSVS

3.2 Zodpovídá: Ing. Milan Hejkrlík,
Vedoucí OZOSA

4. ukládá

tajemníkovi Úřadu městské části Praha 20 ve spolupráci s vedoucím odboru živnostenského a
občanskosprávních agend zabezpečit vyplácení odměn zastupitelům a zaměstnancům Městské
části Praha 20 dle přílohy č. 1 a dle bodu 3 tohoto usnesení.

4.1 Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská,
Vedoucí OSVS



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

4.2 Zodpovídá: Ing. Milan Hejkrlík,
Vedoucí OZOSA

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Milan Hejkrlík, Vedoucí OZOSA
bod jednání: BJ/0830/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/20/0783/19
ze dne 21.11.2019

Výpůjčka 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 - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku 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.

-  uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem Mumraj z.s.

2. ukládá

- předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.12.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/0837/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/21/0781/19
ze dne 21.11.2019

Prodej obecního pozemku KN parc č. 3788/5 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s prodejem 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, XXXX

XXXXXXX XXXXXXXX za cenu 3.200,- Kč/m2, tj. 352.000,- Kč.

- s uzavřením kupní smlouvy s XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX.

2. ukládá

- předložit 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, XXXX XXXXXXX XXXXXXXX za cenu 3.200,- Kč/m2, tj. 352.000,- Kč, k projednání v
ZMČ Praha.

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: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0840/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/22/0782/19
ze dne 21.11.2019

Záměr pronájmu pozemku KN parc. č. 2191/29, KN parc. č. 2191/30
a části pozemku KN parc. č. 2191/1 vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu pozemku KN parc. č. 2191/29 o výměře 70 m2, pozemku

KN parc. č. 2191/30, o výměře 17 m2 a části pozemku KN parc. č. 2191/1, o výměře 451 m2,
vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti A+R, s.r.o., na dobu neurčitou, s účinností

od 1. 1. 2020, za nájemné ve výši 186,40 Kč/m2/rok bez DPH, na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu pozemku KN parc. č. 2191/29 o výměře 70 m2, pozemku KN parc.

č. 2191/30, o výměře 17 m2 a části pozemku KN parc. č. 2191/1, o výměře 451 m2, vše v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti A+R, s.r.o., na dobu neurčitou, s účinností od 1.

1. 2020, za nájemné ve výši 186,40 Kč/m2/rok bez DPH, na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.11.2019

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/0844/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/23/0792/19
ze dne 21.11.2019

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/0842/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/24/0796/19
ze dne 21.11.2019

Informace - Narovnání podmínek pro provoz zdravotnických zařízení v
objektu na adrese Náchodská 867/26 - (6.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- žádost společnosti Tiliamed s.r.o. v souvislosti s nájemní smlouvou č. S/120/14/0027

2. ukládá

OHSaI předložit seznam všech nebytových prostor MČ Praha 20 vč. výše nájemného a
informace o její valorizaci za rok 2018 a 2019

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 05.12.2019

3. ukládá

- předložit návrh odpovědi na žádost spol. Tiliamed s.r.o. v souvislosti s nájemní smlouvou č.
S/120/14/0027 k projednání v RMČ.

3.1 Zodpovídá: Oddělení právní Termín: 05.12.2019

3.2 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 05.12.2019

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, 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/0838/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/25/0797/19
ze dne 21.11.2019

Informace o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku
matrik a vidimace a legalizace - (6.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik a vidimace
a legalizace, která proběhla ve dnech 29. a 31. 10. 2019 na odboru živnostenském a
občanskosprávním ÚMČ Praha 20.

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Ing. Milan Hejkrlík, Vedoucí OZOSA
bod jednání: BJ/0816/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/27/0770/19
ze dne 21.11.2019

Rozpočtové opatření č. 117 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 MŠMT z
OP VVV v rámci výzvy "Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 117 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 MŠMT z  OP VVV v rámci výzvy "Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II v celkové výši 2 861,8 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 117 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 MŠMT z  OP VVV v rámci výzvy "Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování-Šablony pro MŠ a ZŠ II

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/0821/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/28/0771/19
ze dne 21.11.2019

Rozpočtové opatření č. 118 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v
souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 –
převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ – pořízení mobilního
WC - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 118 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ
č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ
– pořízení mobilního WC  ve výši 48,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 118 MČ Praha 20 na rok 2019
schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – převod
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ – pořízení mobilního WC  

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/0847/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/29/0772/19
ze dne 21.11.2019

Rozpočtové opatření č. 119 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 MŠMT z
OP VVV v rámci výzvy "Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 119 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 MŠMT z  OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II ve výši 1 187,4 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 119 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 MŠMT  z  OP VVV v rámci výzvy Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II

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/0849/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/3/0766/19
ze dne 21.11.2019

Podání exekučního návrhu - odstranění nepovolené změny stavby č. p.
2450 v k.ú. Horní Počernice - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o existenci exekučního titulu -  rozhodnutí  odboru výstavby Úřadu městské
části Praha 20 č.j. P20/OV/15250/904/2007/22/Kr ze dne 13. 9. 2010, kterým bylo
povinnému XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX  nařízeno odstranění nepovolené změny stavby
– přístavby a stavební úpravy objektu rodinného domu s provozovnou č. p. 2450, ul.
Božanovská, Praha 20 – Horní Počernice, která byla provedena na pozemcích parc. č. 3696/1
a 3696/2 (podle současného stavu katastru nemovitostí na pozemcích parc. č. 3696/1
a 3696/4 ), vše v kat. území Horní Počernice

2. pověřuje

vedoucího odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 20  k podání exekučního návrhu
k JUDr. Juraji Podkonickému, Ph.D., soudnímu exekutorovi, a to na provedení exekuce
podle exekučního titulu -  rozhodnutí  odboru výstavby Úřadu městské části Praha 20 č.j.
P20/OV/15250/904/2007/22/Kr ze dne 13. 9. 2010 a k uspokojení nároků spočívajících ve
vymožení těchto povinností:

• odstranění nepovolené změny stavby – přístavby a stavební úpravy objektu rodinného
domu s provozovnou č. p. 2450, ul. Božanovská, Praha 20 – Horní Počernice, která byla
provedena na pozemcích parc. č. 3696/1 a 3696/2 v kat. území Horní Počernice bez
stavebního povolení

• nákladů exekuce oprávněného a soudního exekutora, které budou stanoveny příkazem
k úhradě nákladů exekuce.



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

starostce MČ Praha 20 podepsat písemné vyhotovení pověření vedoucího odboru výstavby a
územního rozvoje ÚMČ Praha 20 k podání výše uvedeného exekučního návrhu.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 29.11.2019
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0797/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/30/0773/19
ze dne 21.11.2019

Rozpočtové opatření č. 120 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 z rozpočtu hl. m. Prahy z
kapitoly 04 na projekt „Škola bez plastů“ - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 120 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 z rozpočtu
hl. m. Prahy z kapitoly 04 na projekt „Škola bez plastů“ pro ZŠ Stoliňská ve výši 4,2 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 120 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 z rozpočtu hl. m. Prahy z kapitoly 04 na projekt „Škola bez plastů“

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/0850/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/31/0774/19
ze dne 21.11.2019

Rozpočtové provizorium na rok 2020 - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

že, porušení "Pravidel pro hospodaření v období Rozpočtového provizoria městské části Praha
20 na rok 2020" je považováno za správní delikt, za který hrozí pokuta až do výše 1 mil. Kč

2. doporučuje

ke schválení "Pravidla pro hospodaření v období Rozpočtového provizoria městské části Praha
20 na rok 2020"

3. ukládá

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 20 ke schválení "Pravidla pro hospodaření v
období Rozpočtového provizoria městské části Praha 20 na rok 2020"

3.1 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/0826/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/32/0795/19
ze dne 21.11.2019

Předložení projektu na renovaci zelených pásů podél komunikace v
ulici Božanovská - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s předloženým projektem na renovaci zelených pásů podél komunikace v ulici Božanovská

2. ukládá

vypsat výběrové řízení na zhotovitele těchto záhonů ve spolupráci s OHSaI

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 20.12.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Vojtěch Šimáček, Referent
Petr Báček, Vedoucí oddělení místního hospodářství

předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0796/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/33/0793/19
ze dne 21.11.2019

Souhlas s provedením výměny podlahových krytin v místnostech dvou
heren a místnosti malé učebny objektu Mezilesí č.p. 2058 - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s provedením výměny podlahových krytin (koberec / lino),  v místnostech  dvou heren a
místnosti malé učebny objektu Mezilesí č.p. 2058,  Mumrajem z.s.

2. ukládá

OHSaI informovat Mumraj z.s. o přijatém usnesení

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.11.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/0845/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/34/0798/19
ze dne 21.11.2019

Aktualizace Pravidel pro poskytnutí služby Senior AUTO MČ Praha 20 -
(7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o poskytování služby "Senior AUTO" v období od března do října 2019

2. schvaluje

aktualizaci Pravidel pro využívání služby "SENIOR AUTO MČ Praha 20" pro seniory a občany
se sníženou soběstačností žijící na území MČ Praha 20, s účinností od 1. 12. 2019

3. ukládá

seznámit občany s aktualizovanými Pravidly pro využívání služby "SENIOR AUTO MČ Praha
20"  pro seniory a občany se sníženou soběstačností žijící na území MČ Praha 20

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 29.11.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Mgr. Olga Švrčulová, DiS, Vedoucí oddělení pečovatelské služby

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0810/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/35/0799/19
ze dne 21.11.2019

Stanovisko k umístění stavby „BESIP 29700046 VE ŽLÍBKU –
ŠTVERÁKOVA, PRAHA 20 PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE“ -
(7.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby "BESIP 29700046 VE ŽLÍBKU – ŠTVERÁKOVA, PRAHA 20 PŘISVĚTLENÍ
PŘECHODU PRO CHODCE" v rozsahu projektové dokumentace vypracované firmou
LABRON s.r.o., Praha - Zbraslav, v březnu 2019

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Besip)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.11.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/0852/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/36/0777/19
ze dne 21.11.2019

Vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
dodávky "Dodání software Microsoft SQL Server 2019 Enterprise
vázaný na počet jader CPU" - (7.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

• zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Dodání software
Microsoft SQL Server 2019 Enterprise vázaný na počet jader CPU"

• způsob hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové
ceny

2. jmenuje

hodnotící komisi ve složení:
Mgr. Alena Štrobová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Zbyněk Mucha, radní MČ Praha 20,
náhradník - Jana Hájková, radní MČ Praha 20, radní MČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník – Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Lucie Prokůpková, vedoucí OI ÚMČ Praha 20,
náhradník - David Krušina, informatik OI ÚMČ Praha 20,
Ing. Jíří Koutný, informatik OI ÚMČ Praha 20,náhradník - Ing. Iveta Černíková, informatik
OI 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 dodávky "Dodání software Microsoft
SQL Server 2019 Enterprise vázaný na počet jader CPU"

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.11.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0851/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/37/0800/19
ze dne 21.11.2019

Termíny jednání RMČ a ZMČ Praha 20 v I. pololetí roku 2020 - (7.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- plánované termíny jednání RMČ Praha 20:
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4, 30.4., 14.5., 28.5., 11.6. a 25.6.2020

- plánované termíny jednání ZMČ Praha 20:20.1., 16.3., 18.5., 22.6.2020

2. ukládá

zveřejnit plánované termíny zasedání ZMČ Praha 20 na webu městské části

2.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 29.11.2019

3. ukládá

předložit plánované termíny jednání RMČ a ZMČ Praha 20 jako informaci na nejbližším zasedání
ZMČ Praha 20

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

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0854/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/38/0801/19
ze dne 21.11.2019

Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 -
(7.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh předloženého programu 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 dne
9.12.2019 od 17:00 hodin na Chvalském zámku v Horních Počernicích

2. ukládá

připravit 9. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

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

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0848/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/39/0794/19
ze dne 21.11.2019

Návrh mimořádné odměny a změny platového výměru ředitelce
příspěvkové organizace - (7.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

doporučení MHMP ve věci vyplacení odměny ředitelce Domu dětí a mládeže, se sídlem Praha
  - Horní Počernice, Ratibořická 1899, z finančních prostředků ze státního rozpočtu určených
na platy zaměstnanců této příspěvkové organizace v roce 2019

2. bere na vědomí

doporučení MHMP ve věci změny platového výměru ředitelky Domu dětí a mládeže, se sídlem
Praha  - Horní Počernice, Ratibořická 1899

3. schvaluje

vyplacení odměny ředitelce Domu dětí a mládeže, se sídlem Praha  - Horní Počernice,
Ratibořická 1899, ve výši dle neveřejné přílohy č. 1 tohoto materiálu

4. schvaluje

změnu platového výměru ředitelce Domu dětí a mládeže dle neveřejné přílohy č. 2 tohoto
materiálu

5. ukládá

informovat ředitelku Domu dětí a mládeže, Praha  - Horní Počernice, Ratibořická 1899, o
usnesení RMČ ve věci schválené odměny za rok 2019 a změně platového výměru

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 29.11.2019



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

informovat mzdového účetního příspěvkové organizace o schválené odměně ředitelce Domu
dětí a mládeže a změně jejího platového výměru a zajistit vyplacení odměny

6.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 29.11.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/0853/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/4/0767/19
ze dne 21.11.2019

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávky "Samostatný a dedikovaný cluster pro nasazení databáze (MS
SQL) s možností implementace do virtuálního prostředí" - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

• vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Samostatný
a dedikovaný cluster pro nasazení databáze (MS SQL) s možností implementace do
virtuálního prostředí"

• způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Mgr. Alena Štrobová, starostka MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20,
Zbyněk Mucha, radní MČ Praha 20, 
náhradník - Jana Hájková, radní MČ Praha 20, radní MČ Praha 20, 
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník – Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Lucie Prokůpková, vedoucí OI ÚMČ Praha 20,
náhradník - David Krušina,  informatik OI ÚMČ Praha 20,
Ing. Jíří Koutný, informatik OI ÚMČ Praha 20,náhradník - Ing. Iveta Černíková, informatik
OI 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

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku "Samostatný a dedikovaný cluster pro nasazení
databáze (MS SQL) s možností implementace do virtuálního prostředí"

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.11.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0828/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/40/0784/19
ze dne 21.11.2019

Prodej obecních pozemků KN parc. č. 4131/4 a KN parc. č. 4131/5 vše
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (7.14)

Rada městské části Praha 20

revokuje RMC/40/12/0762/19
 

1. revokuje

- usnesení č. RMC/40/12/0762/19 ze dne 7. 11. 2019

2. souhlasí

- s prodejem 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, XXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX X XXXX
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.

- s uzavřením kupní smlouvy X XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX

3. ukládá

- předložit 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, XXXX XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, vlastníkům budovy č. p. 2010 a 2011,



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

stojících na uvedených pozemcích, za cenu 2.836.790,- Kč, tj. 6.970,- Kč/m2, k projednání
v Zastupitelstvu MČ Praha 20.

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

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/0857/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/5/0775/19
ze dne 21.11.2019

Vyjádření k podnětu „REVITALIZACE AREÁLU VELAZ“ na změnu
územního plánu při ul. Božanovská v k.ú. Horní Počernice. - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podání podnětu (žadatelé XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXX) na změnu územního plánu
na pozemcích parc. č. 4284/1, 4284/8, 4282/1, 4282/2 atd. v k.ú. Horní Počernice spočívající
ve změně využití z nezastavitelné plochy ZMK - zeleň městská a krajinná a zastavitelné plochy
SV - všeobecně smíšené na zastavitelnou plochu SV - všeobecně smíšené (s kódem míry
využití C) - tzv. REVITALIZACE AREÁLU VELAZ

2. nedoporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 souhlasit s podnětem (žadatelé XX XXXXXXX XX
XXXXXXXX XX XXXXXX) na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4284/1, 4284/8,
4282/1, 4282/2 atd. v k.ú. Horní Počernice spočívající ve změně využití z nezastavitelné plochy
ZMK - zeleň městská a krajinná a zastavitelné plochy SV - všeobecně smíšené na zastavitelnou
plochu SV - všeobecně smíšené (s kódem míry využití C) - tzv. REVITALIZACE AREÁLU VELAZ,
a to z následujících důvodů:

• nezanedbatelné rozšiřování rozvojových zastavitelných ploch na úkor nezastavitelných,
kdy na území MČ Praha 20 existuje poměrně dost ještě nevyčerpaných rozvojových ploch;

• rozšíření zastavitelných ploch má být pro záměr obytné skupiny izolovaných
bytových domů o třech nadzemním podlaží s plochou střechou, který nekoresponduje
s charakterem vesnické struktury zástavby, evidované v dané enklávě územně
analytickými podklady.

• zásah do územním plánem hl. m. Prahy vymezeného celoměstského systému zeleně
(západní část navrženého území ke změně UPN) a územního systému ekologické stability
(západní i východní část navrženého území ke změně UPN)



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

3. ukládá

předložit podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4284/1, 4284/8, 4282/1,
4282/2 atd. v k.ú. Horní Počernice spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské části
Praha 20

3.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 16.03.2020
Člen rady

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0831/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/6/0776/19
ze dne 21.11.2019

Vyjádření k podnětu „NOVÝ XAVEROV“ na změnu územního plánu při
ul. Božanovská a Ve Žlíbku v k.ú. Horní Počernice. - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podání podnětu (žadatelé XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXX) na změnu územního plánu
na pozemku parc. č. 4225/4 v k.ú. Horní Počernice, nazvanou NOVÝ XAVEROV, spočívající ve
změně využití z nezastavitelné plochy SO1,5 - oddechu a ZMK - zeleň městská a krajinná na
zastavitelné plochy SV - všeobecně smíšené a OB - čistě obytné.

2. nedoporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 souhlasit s podnětem (žadatelé XX XXXXXXX XX
XXXXXXXX XX XXXXXX) na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 4225/4 v k.ú. Horní
Počernice,  spočívající ve změně využití z nezastavitelné plochy SO1,5 - oddechu a ZMK - zeleň
městská a krajinná na zastavitelné plochy SV - všeobecně smíšené a OB - čistě obytné, 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“;

• zabrání cca 16 ha zemědělského půdního fondu pro vymezení dalších rozvojových ploch,
kdy na území MČ Praha 20 existuje značné množství ještě nevyčerpaných zastavitelných
rozvojových ploch;

• s takto rozsáhlým rozšířením zastavitelných ploch nepočítá ani plánovaná infrastruktura;
• další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání

potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.



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

3. ukládá

předložit podnět na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 4225 v k.ú. Horní Počernice
spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 16.03.2020
Člen rady

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0820/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/7/0785/19
ze dne 21.11.2019

Vyjádření k podnětu „REGENERACE JÁDRA SÍDLA XAVEROV“ na změnu
územního plánu při ul. Božanovská v k.ú. Horní Počernice. - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podání podnětu (žadatelé XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX) na změnu územního plánu
na pozemcích parc. č. 4293/16a č. 4294/1 v k.ú. Horní Počernice, spočívající ve změně využití z
nezastavitelné plochy ZMK - zeleň městská a krajinná na zastavitelnou plochu SV - všeobecně
smíšené, vedenou pod názvem "REGENERACE JÁDRA SÍDLA XAVEROV".

2. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 souhlasit s podnětem (žadatelé XX XXXXXXX XX
XXXXXXXX XX XXXXXX) na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4293/16 a 4294/1
v k.ú. Horní Počernice,  spočívajícího ve změně využití z nezastavitelné plochy ZMK - zeleň
městská a krajinná na zastavitelnou plochu SV - všeobecně smíšené

3. ukládá

předložit podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4293/16 a 4294/1 v k.ú.
Horní Počernice spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 16.03.2020
Člen rady

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0822/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/8/0786/19
ze dne 21.11.2019

Vyjádření k podnětu „DOSTAVBA ULICE KE ŽLÍBKU“ na změnu
územního plánu při ul. Ve Žlíbku v k.ú. Horní Počernice. - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podání podnětu (žadatelé XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXX) na změnu územního plánu
na pozemcích parc. č. 4212/1, 4212/4, 4212/7, 4213, 4214/6 a 4220 v k.ú. Horní Počernice,
spočívající ve změně využití z nezastavitelné plochy ZMK - zeleň městská a krajinná a NL –
louky, pastviny na zastavitelné plochy SV - všeobecně smíšené a OB - čistě obytné vedenou
pod názvem „DOSTAVBA ULICE KE ŽLÍBKU"

2. nedoporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 souhlasit s podnětem (žadatelé XX XXXXXXX XX
XXXXXXXX XX XXXXXX) na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4212/1, 4212/4,
4212/7, 4213, 4214/6 a 4220 v k.ú. Horní Počernice, spočívající ve změně využití z
nezastavitelné plochy ZMK - zeleň městská a krajinná a NL – louky, pastviny na zastavitelné
plochy SV - všeobecně smíšené a OB - čistě obytné, 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“;

• významné rozšíření rozvojových zastavitelných ploch v jižní části městské části Praha 20
pod D11 na území, které k tomuto svým přírodním charakterem a rekreačně-sportovní
povahou v blízkosti Xaverovského háje (resp. největšího přírodního parku v Praze,
Klánovice-Čihadla) není vhodné;

• část území, na kterém se navrhuje změna, se dokonce přímo nachází v přírodním parku
Klánovice - Čihadla;

• vymezování zastavitelného území na úkor celoměstského systému zeleně a územního
systému ekologické stability (nadlokálního funkčního biocentra);

• nezanedbatelná část dotčeného území je zasažena ochranným pásmem přenosové
soustavy elektrické energie, tedy je pro zástavbu již z tohoto důvodu nevyužitelná;

• další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch;

• kolize s koridorem územní rezervy vysokorychlostní železniční tratě Praha-Brno-hranice
ČR-(Wien/Bratislava), který je vymezený v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy a
který bude i na základě studie proveditelnosti vysokorychlostní železniční doprava mezi
Prahou a Brnem, zadanou SŽDC, v daném území aktualizací Zásad územního rozvoje hl.
m. Prahy zřejmě stabilizován.



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

3. ukládá

předložit podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4212/1, 4212/4, 4212/7,
4213, 4214/6 a 4220 v k.ú. Horní Počernice spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské
části Praha 20

3.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 16.03.2020
Člen rady

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0823/2019



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

42. schůze

číslo RMC/42/9/0787/19
ze dne 21.11.2019

Vyjádření k podnětu "ZAHRADNÍ ČTVRŤ PLACINA" na změnu územního
plánu při Klánovickém lesu. - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podání podnětu (žadatelé XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXX) na změnu územního plánu
na pozemcích parc. č. 4101/17, 4115, 4116, 4117, 4118 a 4120/1 v k.ú. Horní Počernice,
spočívající ve změně využití z nezastavitelné plochy NL – louky, pastviny na zastavitelnou
plochu OB - čistě obytné

2. nedoporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 souhlasit s podnětem (žadatelé XX XXXXXXX XX
XXXXXXXX XX XXXXXX) na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4101/17,
4115, 4116, 4117, 4118 a 4120/1 v k.ú. Horní Počernice, spočívající ve změně využití z
nezastavitelné plochy NL – louky, pastviny na zastavitelnou plochu OB - čistě obytné, 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“;

• území se nachází v přírodním parku Klánovice - Čihadla, kdy rozsáhlejší zástavbou v této
enklávě hrozí narušení tímto přírodním parkem chráněného krajinného rázu;

• došlo by ke vzniku nežádoucího izolovaného zastavitelného území, nejen bez návaznosti
na infrastrukturu města, ale také bez možnosti přímé obsluhy ze současného zastavěného
území MČ Praha 20, do jehož správního území by náleželo;

• další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.



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

3. ukládá

předložit podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4101/17, 4115, 4116, 4117,
4118 a 4120/1 v k.ú. Horní Počernice spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské části
Praha 20

3.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 09.12.2019
Člen rady

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0824/2019


