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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

47. schůze

číslo RMC/47/1/0877/20
ze dne 23.01.2020

Provoz mateřských škol v období hlavních (letních) a vánočních
prázdnin v roce 2020. - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

omezení provozu mateřských škol v červenci 2020 tak, že provoz zajistí v období:

  1.7.2020 - 17.7.2020 - Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 190020.7.2020
- 31.7.2020 - Mateřská škola „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice,   Křovinovo nám. 115

2. schvaluje

přerušení provozu v srpnu 2020 ve všech mateřských školách zřizovaných městskou částí z
důvodu naplánovaných oprav, rekonstrukcí a údržby.

3. schvaluje

omezení provozu mateřských škol v prosinci 2020 v období vánočních prázdnin tak, že provoz
zajistí v období:

28.12., 29.12., 30.12. a 31.12.2020  Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická
1900

4. ukládá

seznámit s usnesením Rady m.č. Praha 20 ve věci prázdninového provozu ředitelky všech
mateřských škol, zřizovaných městskou částí

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 05.02.2020



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

5. ukládá

seznámit s usnesením Rady m.č. Praha 20 ve věci prázdninového provozu HSHMP.

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 05.02.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

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

předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0975/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/10/0900/20
ze dne 23.01.2020

Požadavky občanů na uzavření některých ulic na území Horních
Počernic a vyřešení dopravních problémů v oblasti Chval - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

požadavek občanů na:

1.uzavření Cirkusové 2 sloupky, z nichž jeden se má nacházet na křižovatce Cirkusová x
Vidonická a druhý před křižovatkou Cirkusová x Střelečská tak, aby bylo možné do Střelečské
vjíždět bez omezení (požadavek pana Davida Formana, předsedy komise dopravy);

2.uzavření Otovické pevnou překážkou na křižovatce Otovická x Ve Žlíbku, aby nebylo možné
ze Žlíbku do Otovické vjet (požadavek části občanů Otovické vznesený paní Janou Kukalovou
na jednání u paní starostky dne 17. 5. 2019);

3.uzavření Slatiňanské – návrh pana Jiřího Švejdy z komise dopravy v těchto variantách: a)
2 sklopné sloupky a to od křižovatky Slatiňanská x Božanovská po křižovatku Slatiňanská
x Zábrodí; b)  sloupek na křižovatce Slatiňanská x Božanovská, který by zamezil vjezdu do
Slatiňanské z Božanovské a komunikaci zjednosměrnil; c) sloupek na křižovatce Slatiňanská x
Zábrodí, který by zamezil vjezdu do Slatiňanské z Hartenberské, Stoliňské, Zámezí a Zábrodí
a komunikaci by zjednosměrnil;

4.návrh na řešení dopravní situace v celé oblasti Chval - ulice Slatiňanská a Šplechnerova
podle materiálu zastupitelů Počernice jinak předloženého Radě 26. 3. 2019.

2. ukládá

- zajistit stanovisko zástupce Krajského ředitelství dopravní policie ČR k podnětu občanů na
návrhy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení



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

-  zajistit vyjádření Silničně správního úřadu MČ Praha 20 k podnětu občanů na návrhy uvedené
v bodu 1) tohoto usnesení

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 07.02.2020

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/0972/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/11/0886/20
ze dne 23.01.2020

Závěr zjišťovacího řízení "Nový Zeleneč" - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

závěr zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
na záměr "Nový Zeleneč", z něhož vyplývá, že záměr může mít významný vliv na životní
prostředí a bude dále posuzován podle výše citovaného zákona.

2. ukládá

vedoucí OŽPD oznámit Radě termín zahájení posuzování záměru "Nový Zeleneč" podle zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí okamžitě, jak bude zveřejněn na
portále CENIA.

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0973/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/12/0887/20
ze dne 23.01.2020

Revokace usnesení č. RMC/42/32/0795/19 týkající se renovace
zelených pásů podél komunikace v ulici Božanovská - (2.12)

Rada městské části Praha 20

revokuje RMC/42/32/0795/19
 

1. bere na vědomí

informaci o předpokládané částce vyčíslené na realizaci projektu „Renovace zelených pásů
podél komunikace v ulici Božanovská“ dle předloženého nacenění společnosti TV Facility
Group,a s..

2. revokuje

usnesení č. RMC/42/32/0795/19 ze dne 21.11.2019 týkající se projektu "Renovace zelených
pásů podél komunikace v ulici Božanovská"

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Vojtěch Šimáček, Referent
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
zpracoval: Petr Báček, Vedoucí oddělení místního hospodářství
bod jednání: BJ/0971/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/13/0888/20
ze dne 23.01.2020

Návrh na ukončení Servisní smlouvy číslo S/70/2017/0020 a Servisní
smlouvy číslo S/70/2017/0023 se společností AbaComp s.r.o.
uzavřených dne 1.8.2017 na údržbu a správu webových stránek
zdravehornipocernice.cz a podanarukahp.cz. - (2.13)

Rada městské části Praha 20

související RMC/92/22/1046/17
 

1. schvaluje

ukončení Servisních smluv č. S/70/2017/0023 a S/70/2017/0020 uzavřených dne 1.8.2017 na
základě usnesení RMC/92/22/1046/17 se společností AbaComp s.r.o. sídlem  Praha 9, Mezilesí
652, PSČ 193 00

2. ukládá

zaslat ukončení Servisních smluv č. S/70/2017/0023 a S/70/2017/0020 uzavřených dne
1.8.2017 na základě usnesení RMC/92/22/1046/17 společnosti AbaComp s.r.o. sídlem  Praha
9, Mezilesí 652, PSČ 193 00

2.1 Zodpovídá: Lucie Prokůpková,
Vedoucí odboru Informatiky

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Lucie Prokůpková, Vedoucí odboru Informatiky
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0966/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/14/0889/20
ze dne 23.01.2020

Návrh odpovědi ke konceptu Memoranda o spolupráci MČ Praha 20
– Horní Počernice a Ekospol, a. s. ve věci společné dohody a postupu
záměru Ekocity Horní Počernice - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh odpovědi městské části ke konceptu  Memoranda o spolupráci MČ Praha 20 – Horní
Počernice a Ekospol, a. s. ve věci společné dohody a postupu záměru Ekocity Horní Počernice

2. ukládá

zajistit odeslání návrhu odpovědi dle přílohy č. 1 na MHMP

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 31.01.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0987/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/15/0890/20
ze dne 23.01.2020

Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 -
(2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh předloženého programu 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 dne
10.2.2020 od 17:00 hodin na Chvalském zámku v Horních Počernicích

2. ukládá

připravit 11. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 10.02.2020
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0990/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/16/0891/20
ze dne 23.01.2020

Záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 169/13, parc. č. 3892/3,
parc. č. 3953/2, parc. č. 3987/3, parc.č. 4066/2 a parc. č. 4489/9 vše
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem prodeje pozemku parc. č. 169/13 o výměře 52 m², druh pozemku – ostatní
plocha, způsob využití – ostatní komunikace, odděleného od pozemku KN parc. č. 169/9
dle geometrického plánu č. 5392-20/2018, pozemku parc. č. 3892/3 o výměře 4 m², druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, odděleného od pozemku KN parc.
č. 3892/1 dle geometrického plánu č. 5451-667/2018, pozemku parc. č. 3953/2 o výměře
52 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, odděleného od
pozemku KN parc. č. 3953 dle geometrického plánu č. 5392-20/2018, pozemku parc. č. 3987/3
o výměře 315 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace,
odděleného z pozemku KN parc. č. 3987/1 dle geometrického plánu č. 5376-15/2018,
pozemku parc. č. 4066/2 o výměře 1082 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití
– ostatní komunikace, odděleného z pozemku KN parc. č. 4066 dle geometrického plánu
č. 5392-20/2018, pozemku parc. č. 4489/9 o výměře 331 m², druh pozemku – ostatní
plocha, způsob využití – ostatní komunikace, odděleného od pozemku KN parc. č. 4489/1
dle geometrického plánu č. 5390-20/2018, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, Správě
železniční dopravní cesty, státní organizaci, za celkovou kupní cenu ve výši 4 673.124,- Kč,
z důvodu zajištění veřejně prospěšné stavby ,,Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo)
– Praha - Vysočany (včetně)“.

2. ukládá

- zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 169/13 o výměře 52 m², druh pozemku – ostatní
plocha, způsob využití – ostatní komunikace, odděleného od pozemku KN parc. č. 169/9
dle geometrického plánu č. 5392-20/2018, pozemku parc. č. 3892/3 o výměře 4 m², druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, odděleného od pozemku KN parc.
č. 3892/1 dle geometrického plánu č. 5451-667/2018, pozemku parc. č. 3953/2 o výměře
52 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, odděleného od
pozemku KN parc. č. 3953 dle geometrického plánu č. 5392-20/2018, pozemku parc. č. 3987/3
o výměře 315 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace,
odděleného z pozemku KN parc. č. 3987/1 dle geometrického plánu č. 5376-15/2018,
pozemku parc. č. 4066/2 o výměře 1082 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití
– ostatní komunikace, odděleného z pozemku KN parc. č. 4066 dle geometrického plánu
č. 5392-20/2018, pozemku parc. č. 4489/9 o výměře 331 m², druh pozemku – ostatní
plocha, způsob využití – ostatní komunikace, odděleného od pozemku KN parc. č. 4489/1
dle geometrického plánu č. 5390-20/2018, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, Správě
železniční dopravní cesty, státní organizaci, za celkovou kupní cenu ve výši 4 673.124,- Kč,



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

z důvodu zajištění veřejně prospěšné stavby ,,Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo)
– Praha - Vysočany (včetně)“, na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 27.01.2020

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/0976/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/17/0892/20
ze dne 23.01.2020

Záměr směny části obecního pozemku KN parc. č. 4024/2 za pozemek
KN parc. č. 4024/15, KN parc. č. 4024/16, KN parc. č. 4024/18, části
pozemku KN parc. č. 4024/1 a části pozemku KN parc. č. 4024/3 vše v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem směny části obecního pozemku parc. č. 4024/19, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace o výměře 397 m2, odděleného od pozemku KN parc. č.
4024/2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 523

m2, na základě GP č. 5531-60/2019 ze dne 2. 7. 2019, za pozemek KN parc. č. 4024/15,

druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 5 m2, KN
parc. č. 4024/16, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o

výměře 19 m2, KN parc. č. 4024/18, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní

komunikace o výměře 7 m2, pozemku parc č. 4024/20, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace o výměře 354 m2, odděleného od pozemku KN parc. č.
4024/3, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 529

m2 a pozemku parc. č. 4024/21, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní

komunikace o výměře 12 m2, odděleného od pozemku KN parc. č. 4024/1, druh pozemku –

ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 3621 m2, rovněž na základě
GP č. 5531-60/2019, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, ve vlastnictví společnosti
Pragoholding a.s.

2. ukládá

- zveřejnit záměr směny části obecního pozemku parc. č. 4024/19, druh pozemku – ostatní

plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 397 m2, odděleného od pozemku
KN parc. č. 4024/2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o

výměře 523 m2, na základě GP č. 5531-60/2019 ze dne 2. 7. 2019, za pozemek KN parc. č.
4024/15, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 5

m2, KN parc. č. 4024/16, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace

o výměře 19 m2, KN parc. č. 4024/18, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –

ostatní komunikace o výměře 7 m2, pozemku parc č. 4024/20, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace o výměře 354 m2, odděleného od pozemku KN parc. č.
4024/3, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 529



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

m2 a pozemku parc. č. 4024/21, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní

komunikace o výměře 12 m2, odděleného od pozemku KN parc. č. 4024/1, druh pozemku –

ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 3621 m2, rovněž na základě
GP č. 5531-60/2019, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, ve vlastnictví společnosti
Pragoholding a.s., na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 27.01.2020

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/0977/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/18/0893/20
ze dne 23.01.2020

Záměr úplatného nabytí pozemku KN parc č. 4437 a KN parc. č. 4438,
vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- se záměrem úplatného nabytí pozemku KN parc č. 4437, druh pozemku – orná půda o

výměře 1770 m2 a KN parc. č. 4438, druh pozemku – trvalý travní porost o výměře 1845 m2,
vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví XXXX XXXX XXXXXX, za cenu 800,- Kč/

m2, tj. za kupní cenu v celkové výši 2.892.000,- Kč.

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ žadateli

- postoupit žádost žadatele se stanoviskem MČ Praha 20 HLMP

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2020

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/0979/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/19/0894/20
ze dne 23.01.2020

Záměr prodeje obecního pozemku parc č. 2145/150 o výměře 2
m2 odděleného od pozemku KN parc. č. 2145/149 vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem prodeje  pozemku parc. č. 2145/150 o výměře 2 m2, odděleného od pozemku
KN parc. č. 2145/149, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na základě geometrického
plánu č. 5550-145/2019 ze dne 16. 8. 2019, XXXX XXXXXX XXXXXXX, za kupní cenu ve výši

11.460,- Kč bez DPH, 5.730,- Kč/m2.

2. ukládá

- zveřejnit záměr prodeje  pozemku parc. č. 2145/150 o výměře 2 m2, odděleného od pozemku
KN parc. č. 2145/149, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na základě geometrického
plánu č. 5550-145/2019 ze dne 16. 8. 2019, XXXX XXXXXX XXXXXXX, za kupní cenu ve výši

11.460,- Kč bez DPH, tj. 5.730,- Kč/m2, na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 27.01.2020

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/0981/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/2/0897/20
ze dne 23.01.2020

Roční plán kontrolní činnosti na rok 2020 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Roční plán  kontrolní činnosti na rok 2020

2. ukládá

Provést interní audity, veřejnosprávní kontroly a další činnosti v souladu s Ročním plánem
kontrolní činnosti na rok 2020

2.1 Zodpovídá: Eva Charvátová, Termín: 31.12.2020
Interní audit a finanční kontrola

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Eva Charvátová, Interní audit a finanční kontrola
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/0989/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/20/0896/20
ze dne 23.01.2020

Záměr výpůjčky části obecního pozemku KN parc. č. 2198/97 v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- se záměrem výpůjčky části pozemku KN parc č. 2198/97 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha.

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ žadateli

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2020

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/0983/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/21/0895/20
ze dne 23.01.2020

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 -
(3.06)

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 1. 2. 2020 do 23. 2. 2020, za nájemné 1000
Kč/den/předmět pronájmu, tj. 23.000,- Kč/doba a předmět pronájmu, paní Marcele Joové, za
účelem hostování OHANA HOROR CIRKUSu.

 - uzavření nájemní smlouvy s paní Marcelou Joovou

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2020

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/0992/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/22/0882/20
ze dne 23.01.2020

Předkládaná usnesení RHMP a ZHMP - (4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předkládaná usnesení RHMP a ZHMP

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Miluše Prchalová, Asistentka
předkládá: Ing. Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/0988/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/23/0883/20
ze dne 23.01.2020

Návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2020 a návrh rozpočtového
výhledu MČ Praha 20 do roku 2025 - (5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s návrhem Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2020 dle předložených příloh:

• příloha č. 1.: příjmy a výdaje rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2020
• příloha č. 2: rozpočet MČ Praha 20 na rok 2020 (rozpis výdajů)
• příloha č. 3: investice zařazené do rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2020
• příloha č. 4.: počet zaměstnanců a objem prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha a

příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 20
• příloha č. 5: rozpočet účelového fondu MČ Praha 20 (Sociální fond) na rok 2020
• příloha č. 6: plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2020
• příloha č. 7: výše příspěvků pro příspěvkové právnické osoby (organizace) na rok 2020

2. souhlasí

s návrhem rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2025 dle přílohy č. 8 tohoto materiálu

3. souhlasí

s návrhem na zmocnění Rady MČ Praha 20 k provádění rozpočtových opatření na rok 2020
dle přílohy č. 9 tohoto materiálu

4. ukládá

vyvěsit na úřední desku návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2020 včetně důvodové zprávy
(komentář) a příloh č. 1 - 7 tohoto materiálu a návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do
roku 2025 dle přílohy č. 8 tohoto materiálu

4.1 Zodpovídá: Bc. Ivana Vlasáková, Termín: 24.01.2020
Vedoucí ekonomického odboru

5. ukládá

zaslat návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2020 a návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 20
do roku 2025 včetně příloh členům finančního výboru

5.1 Zodpovídá: Zdeňka Hubínková, Termín: 23.01.2020
Referent rozpočtář



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

předložit Zastupitelstvu MČ Praha 20 návrh rozpočtu na rok 202 a návrh rozpočtového výhledu
do roku 2025 ke schválení

6.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 10.02.2020
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/0960/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/24/0899/20
ze dne 23.01.2020

Informace o výstavbě nového mostu na dálnici D0 nad Chlumeckou -
záměr "D0, stavba 510 - Satalice Běchovice" - (6.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o výstavbě nového mostu  na dálnici D0 nad Chlumeckou  z důvodu špatného
stavu mostovky, mostních pilířů a podpěr mostu stávajícího. Stavba bude probíhat 2 stavební
sezóny, orientační termín zahájení prací je duben 2020. Přesný termín zahájení prací není
znám, protože ŘSD ještě nevysoutěžilo zhotovitele. Objízdné trasy jsou plánovány po D11 a
D10 a budou doladěny se všemi zúčastněnými stranami po vysoutěžení zhotovitele.

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/0984/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/25/0901/20
ze dne 23.01.2020

Vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví
městské části - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s podáním žaloby proti XXXXX XXXXXX XXXXXXX, jejímž předmětem bude vymáhání vydání
bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví MČ, konkrétně par.č. 1609/1,
par.č. 1609/2, par.č. 3848 a par.č. 1608 a užívání stavby částečně umístěné na pozemku par.č.
1330/1, rozsah užívání o výměře 162 m2 za období 3 let nazpět ve výši 171.731,45 Kč tak,
jak byl XXXX XXXX vyzván k jeho vydání přípisem ze dne 31.10.2019.

2. ukládá

zajistit vypracování žaloby u externí AK Belha, Vacíř

2.1 Zodpovídá: Oddělení právní Termín: 15.02.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0999/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/3/0878/20
ze dne 23.01.2020

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Sekání trávy na roky 2020 - 2021" - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Sekání trávy na roky 2020 -
2021" se společností AQIK s.r.o., Benátecká 1369, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav, IČ 27800385, s nabídkovou cenou 711 375 Kč bez DPH (860 763,75 Kč včetně
DPH), dle doporučení výběrové komise

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Sekání trávy na roky 2020 - 2021" se
společností AQIK s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 14.02.2020

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
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0974/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/4/0879/20
ze dne 23.01.2020

Stanovisko k umístění stavby „Bytová výstavba Podivínská" - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby Bytová výstavba Podivínská, v rozsahu předložené projektové
dokumentace pro územní řízení z 02/2018, vypracované spol. RIPS projekt s.r.o.

2. podmiňuje

uzavřením Smlouvy o spolupráci na vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury
mezi MČ Praha 20 a investorem stavby -  „Bytová výstavba Podivínská"

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Bytová výstavba Podivínská)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2020

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
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0980/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/5/0880/20
ze dne 23.01.2020

Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 702/1
(ostatní plocha), parc. č. 3898/1 (ostatní plocha), parc. č. 3898/2
(ostatní plocha) a parc. č. 786/221 (ostatní plocha) v k. ú. Horní
Počernice - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti  k pozemkům KN parc. č. 702/1 (ostatní plocha), parc.
č. 3898/1 (ostatní plocha), parc. č. 3898/2 (ostatní plocha)  a parc. č. 786/221 (ostatní plocha)
v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování součásti telekomunikační
sítě, se společností T – Mobile Czech Republic a. s.

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení služebnosti k podpisu (T- Mobile, Pavlišovská)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2020

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/0982/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/6/0898/20
ze dne 23.01.2020

Stanovisko k umístění geodetických bodů akce „VRT Praha Běchovice –
Poříčany“ - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním geodetických měřických bodů na pozemcích číslo parcelní 4122 (VRT-2), 4105/2
(VRT-3) a 4085/39 (VRT-4), katastrální území Horní Počernice v rámci akce „VRT Praha
Běchovice – Poříčany“ v rozsahu předložené dokumentace vypracované firmou GEFOS a. s.,
v listopadu 2019

2. požaduje

před vlastní realizací geodetických měřických bodů na obecních pozemcích uzavření smlouvy
o provedení prací, vymezující podmínky pro vstup a realizaci VRTů na obecních pozemcích.  

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (vrt)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2020

Usnesení - Schváleno s úpravou (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
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0985/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/7/0881/20
ze dne 23.01.2020

Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 785/2
(ostatní komunikace), parc. č. 3858 (ostatní komunikace), parc. č.
3841/1 (ostatní komunikace) a parc. č. 781/3 (ostatní komunikace), a
parc. č. 781/4 (zeleň) v k. ú. Horní Počernice - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti  k pozemkům KN parc. č. 785/2 (ostatní komunikace),
parc. č. 3858 (ostatní komunikace), parc. č. 3841/1 (ostatní komunikace) a parc. č. 781/3
(ostatní komunikace), a parc. č. 781/4 (zeleň)   v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem
umístění a provozování součásti telekomunikační sítě, se společností T – Mobile Czech Republic
a. s.

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení služebnosti k podpisu (T- Mobile, Ratibořická)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2020

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/0986/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/8/0884/20
ze dne 23.01.2020

Vyjádření souhlasu se stavbou "DO 510 Satalice – Běchovice, PHS u SV
rampy MÚK Chlumecká" - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním a provedením stavby "DO 510 Satalice – Běchovice, PHS u SV rampy MÚK
Chlumecká" v rozsahu  projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení
stavby – severovýchodní rampa MÚK Chlumecká ( koordinační situace B.2 ), vypracované
společností PUDIS a.s.  z listopadu 2018

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2020

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
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0991/2020



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

47. schůze

číslo RMC/47/9/0885/20
ze dne 23.01.2020

Stanovisko k umístění stavby RD, včetně stavebních úprav vjezdu na
pozemku KN parc. č. 3751 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, v rámci
stavby Novostavba RD v Praze - Horních Počernicích na p. č. 3305 a
3306 ul. Prachovská. - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Novostavba RD na p. č. 3305 a 3306 Horní Počernice“ v rozsahu
projektové dokumentace, vypracované XXXX XX XXXXXXXX z dubna  2019.

2. schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 3751 o celkové výměře 26 m2 v k. ú. Horní Počernice, na dobu
určitou nepřesahující 28 dní.

uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX



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

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
(RD Prachovská)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2020

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
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0993/2020


