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Rada městské části Praha
20

48. jednání datum konání:
06.02.2020

 
čís. RMC/48/1/0904/20 - RMC/48/9/0911/20

 
 
 
 
 



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

48. schůze

číslo RMC/48/1/0904/20
ze dne 06.02.2020

Organizační změny na odboru sociálních věcí a školství - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

důvody pro navrhované změny na odboru sociálních věcí a školství

2. schvaluje

navýšení celkového počtu pracovních míst v Odboru sociálních věcí a školství o 1 pracovníka
v sociálních službách v oddělení pečovatelské služby, s účinností od 15. 2. 2020

3. schvaluje

snížení celkového počtu pracovních míst v Odboru sociálních věcí a školství o 1 řidiče v oddělení
pečovatelské služby, s účinností od 1. 4. 2020

4. ukládá

aktualizovat Organizační řád dle tohoto usnesení

4.1 Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská, Termín: 30.04.2020
Tajemník

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/1018/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/10/0912/20
ze dne 06.02.2020

Zpětvzetí žaloby v incidenčním sporu o popřené pohledávce v
insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 77 INS 1650/2019 - dlužník ORSmix
s.r.o. - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se zpětvzetím žaloby na určení popřené pohledávky ve věci vedené u Městského soudu v
Praze sp.zn. 177 ICm 2255/2019 (MSPH 77 INS 1650/2019) proti žalovaným ORSmix s.r.o., se
sídlem Poličanská 1487, 190 16 Praha 9, IČ: 24784834 a INSOLV v.o.s., se sídlem Rumunská
1798/1, 120 00 Praha 2, IČ: 28398483, insolvenční správce dlužníka ORSmix s.r.o.

2. ukládá

PO vyhotovit zpětvzetí žaloby.

2.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Termín: 10.02.2020
Právník

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1035/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/11/0913/20
ze dne 06.02.2020

Schválení ceníků pronájmů prostor nemovitých věcí svěřených
Chvalskému zámku, příspěvková organizace, se sídlem Na Chvalské
tvrzi 857, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, s účinností od 7.2.2020. -
(2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

ceník č. 1 „Pronájmy prostor v objektu Chvalská stodola“, pro pronájmy nemovitých věcí
svěřených Chvalskému zámku, příspěvková organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi 857, 193
00 Praha 9 – Horní Počernice, s účinností od 7.2.2020.

2. schvaluje

ceník č. 2 „Neziskové pronájmy prostor v objektu Chvalská stodola pro příspěvkové, neziskové
a církevní organizace se sídlem v HP“, pro pronájmy nemovitých věcí svěřených Chvalskému
zámku, příspěvková organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9 – Horní
Počernice, s účinností od 7.2.2020.

3. schvaluje

ceník č. 3 „Neziskové pronájmy prostor v objektu Chvalská stodola pro příspěvkové, neziskové
a církevní  organizace bez sídla v HP“, pro pronájmy nemovitých věcí svěřených Chvalskému
zámku, příspěvková organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9 – Horní
Počernice, s účinností od 7.2.2020.

4. schvaluje

ceník č. 4 „Neziskové pronájmy prostor v objektu Chvalský zámek pro příspěvkové, neziskové
a církevní organizace“, pro pronájmy nemovitých věcí svěřených Chvalskému zámku,
příspěvková organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice,
s účinností od 7.2.2020.



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

informovat ředitelku Chvalského zámku, příspěvková organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi
857, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci schválení ceníků
č. 1, 2, 3, 4, s účinností od 7.2.2020 a o nutnosti jejich zveřejnění.

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.02.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1034/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/12/0914/20
ze dne 06.02.2020

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací - "Rodinné domy
Chvalka s.r.o. – 2x RD - Slatiňanská" - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací se spol. Rodinné domy Chvalka s.r.o. k

části pozemku KN parc.č. 2142/12  o výměře cca 6 m2 a k části pozemku KN parc.č. 2144/13

o výměře cca 119 m2, vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha.

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ spol. Rodinné domy Chvalka s.r.o.  (uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí darovací )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2020

3. ukládá

- předložit Smlouvu o smlouvě budoucí darovací se spol. Rodinné domy Chvalka s.r.o.
k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 16.03.2020
Starostka

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/1020/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/13/0915/20
ze dne 06.02.2020

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 55
m2 u koupaliště v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 55 m2 v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha na dobu určitou, od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020, společnosti
HONEST FOOD s.r.o., za účelem provozování pojízdného stánku s občerstvením, za nájemné ve

výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 4.675,- Kč/předmět pronájmu/měsíc, na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 55 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha na dobu určitou, od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020, společnosti HONEST
FOOD s.r.o., za účelem provozování pojízdného stánku s občerstvením, za nájemné ve výši 85

Kč/m2/měsíc, tj. 4.675,- Kč/předmět pronájmu/měsíc, na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 07.02.2020

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/1012/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/14/0916/20
ze dne 06.02.2020

Pronájem části NP o výměře 36,6 m2 umístěném v budově bez čp/če
na pozemku KN parc. č. 786/137 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha -
(3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části NP o výměře 36,6 m2 umístěném I. nadzemním podlaží budovy bez čp/če na
pozemku KN parc. č. 786/137 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou, od 7. 2.
2020 do 31. 12. 2020, XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, za cenu 85 Kč/m2/měsíc, tj. 3.111,-
Kč/předmět pronájmu/měsíc, za účelem uskladnění nábytku.

- uzavření nájemní smlouvy s XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 07.02.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/1011/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/15/0917/20
ze dne 06.02.2020

Ukončení nájemní smlouvy č. OHS 2002 0011 a uzavření nové nájemní
smlouvy k bytu č. 20 v bytovém domě v ulici Mezilesí 2059, Praha 9 -
Horní Počernice - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

-ukončení nájemní smlouvy č. OHS 2002 0011 k bytu č. 20 v bytovém domě v ulici Mezilesí
2059, Praha 9 dohodou ke dni 29.2.2020.

- uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 v bytovém domě v ulici Mezilesí 2059,
Praha 9 - Horní Počernice na dobu určitou 1 roku s možností dalšího prodloužení s
panem XXXXXXXXX XXXXXXX počínaje dnem 1.3.2020, a to za podmínky předložení
ručitelského prohlášení rodičů pana XXXXXXXX XXXXXX, z něhož bude vyplývat
zajištění splnění závazků plynoucích z nově uzavřené nájemní smlouvy.

2. ukládá

- uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2002 0011 k bytu č. 20 v bytovém domě
v ulici Mezilesí 2059, Praha 9 ke dni 29.2.2020.

- uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 20  v bytovém domě v ulici  Mezilesí 2059,  Praha
9 - Horní Počernice na dobu určitou 1 roku s možností dalšího prodloužení s panem
XXXXXXXXX XXXXXXX.



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

- vyhotovit vzor ručitelského prohlášení k zajištění splnění závazků z nájemní smlouvy.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.02.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/0994/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/16/0918/20
ze dne 06.02.2020

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/1019/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/17/0902/20
ze dne 06.02.2020

Schválení a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2012/12/0002 o
zabezpečení závodního stravování - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2012/12/0002 o zabezpečení závodního stravování

2. ukládá

uzavřít a podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2012/12/0002 o zabezpečení závodního
stravování

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 20.02.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Bc. Ivana Vlasáková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/1040/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/18/0903/20
ze dne 06.02.2020

Stanovisko k umístění stavby "Stavba č. 3295 TV Horní Počernice,
etapa 0034 V Slavětíně" - (9.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním   stavby "Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně", v rozsahu
projektové dokumentace pro územní řízení vypracované společností PROJEKT IV s.r.o. z června
2018 s úpravou šířkového uspořádání obsaženou ve výkrese SO3 Komunikace č. D.3.1.
z 01/2020

2. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (PROJEKT IV)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/1041/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/19/0919/20
ze dne 06.02.2020

Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250, o souhlas s přijetím účelově určeného peněžního
daru. - (9.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o souhlas
s přijetím účelově určeného peněžního daru v maximální celkové výši 2.970,- Kč.

2. schvaluje

přijetí účelově určeného peněžního daru v maximální celkové výši 2.970,- Kč Fakultní základní
škole, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, na úhradu stravného ve školní jídelně ve
II. pololetí školního roku 2019/2020 pro jednoho žáka ze sociálně slabé rodiny, kdy dárcem
je Women for Women,o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ:
24231509.

3. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci udělení souhlasu s přijetím účelově určeného peněžního
daru.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 07.02.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1043/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/2/0905/20
ze dne 06.02.2020

Přehled přijatých darů příspěvkovými organizacemi v období od
1.7.2019 do 31.12.2019. - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

přehled přijatých darů v příspěvkových organizacích zřizovaných MČ Praha 20 za období od
1.7.2019 do 31.12.2019.

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/1000/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/20/0920/20
ze dne 06.02.2020

Jmenování člena Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit -
(9.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. jmenuje

Bc. Jaroslava Kočího členem Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivt od 10. 2. 2020

2. ukládá

informovat Bc. Jaroslava Kočího o jeho jmenování členem Komise sportu, mládeže a
volnočasových aktivit

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 10.02.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Daria Češpivová, Místostarosta
bod jednání: BJ/1044/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/3/0921/20
ze dne 06.02.2020

Změna ve složení Komise kultury a zahraniční spolupráce - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. odvolává

Mgr. Josefa Beránka, Zdeňka Sedláčka, Danielu Janu Šabatkovou a Lucii Turnovou z funkcí
členů Komise kultury a zahraniční spolupráce ke dni 6.2.2020

2. jmenuje

pana Jiřího Weberschinke členem Komise kultury a zahraniční spolupráce

3. jmenuje

paní PhDr. Zuzanu Foglarovou zástupcem předsedy Komise kultury a zahraniční spolupráce

4. ukládá

informovat

- pana Jiřího Weberschinke o jeho jmenování do funkce člena Komise kultury a zahraniční
spolupráce

- paní PhDr. Zuzanu Foglarovou o jmenování do funkce zástupce předsedy Komise kultury a
zahraniční spolupráce

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 21.02.2020



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

informovat p. Mgr. Josefa Beránka, p. Zdeňka Sedláčka, pí Danielu Janu Šabatkovou a pí Lucii
Turnovou o jejich odvolání z funkce členů Komise kultury a zahraniční spolupráce

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 21.02.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Radka Tadičová, DiS., Referent

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/1008/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/4/0906/20
ze dne 06.02.2020

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební
řízení - „Rodinné domy Na Chvalce, Praha 20 – Horní Počernice – 18
rodinných domů“ - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Rodinné domy Na Chvalce, Praha 20 – Horní Počernice“ v rozsahu
předložené projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení
vypracované spol. ATELIER P.H.A. spol. s r.o. z 09/2019

s uzavřením Smlouvy o spolupráci při vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury
se společností BH realty a.s.

2. ukládá

sdělit stanovisko „ Rodinné domy Na Chvalce, Praha 20 – Horní Počernice “ žadateli

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2019

3. ukládá

předložit Smlouvu o spolupráci při vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury se
společností BH realty a.s. k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 16.03.2020
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: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/1010/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/5/0907/20
ze dne 06.02.2020

Požadavky na dotace z investiční rezervy pro městské části hl. m.Prahy
na rok 2020 - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Požadavky na dotace z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního
hl. m. Prahy na rok 2020 v pořadí dle priority:

1. Tělocvična v ulici Jívanská - 40 000 000 Kč
2. Park Houslový klíč (Jizbická), 2. etapa - 15 000 000 Kč
3. Rozšíření kapacity DDM v hospodářském pavilonu MŠ Ratibořická 2299 - 5 000 000 Kč

2. ukládá

zajistit podání žádostí o dotace z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy z rozpočtu
vlastního hl. m. Prahy na rok 2020

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 14.02.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Jiří Beneda, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1001/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/6/0908/20
ze dne 06.02.2020

Uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvy nájemní
k pozemku p. č. 3898/1 v k.ú. Horní Počernice Praha za účelem
provedení stavby „WTTx9 NT A P9PAV OK ul. Komárovská Horní
Počernice“ se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s.“ -
(2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části pozemku KN parc. č. 3898/1 o celkové výměře 34 m2 v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha za účelem provedení stavby „WTTx9 NT A P9PAV OK ul. Komárovská Horní
Počernice“

- uzavření nájemní smlouvy se  společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

- uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 3898/1 za účelem
umístění a provozování součásti telekomunikační sítě, se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a. s.

2. ukládá

předložit Nájemní smlouvu a Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu (CETIN  -
Komárovská)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/1021/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/7/0909/20
ze dne 06.02.2020

Oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení
ke sběru, výkupu a využívání odpadů podle ustanovení § 14 odst. 1
zákona o odpadech pro provozovnu CZS00188 na adrese Chvalkovická
3, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice (sběrný dvůr) - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a
využívání odpadů podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech pro provozovnu CZS00188
na adrese Chvalkovická 3, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice (sběrný dvůr).

2. souhlasí

s provozováním tohoto zařízení.

3. ukládá

předat usnesení Rady odboru prostředí MHMP.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 12.02.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/1007/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/8/0910/20
ze dne 06.02.2020

Závěr zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí na záměr „Zkapacitnění PČOV Horní
Počernice – Čertousy“. - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

závěr zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,
který rozhodl, že záměr "Zkapacitnění PČOV Horní Počernice - Čertousy" bude dále posuzován
podle § 7 odst. 6 výše citovaného zákona. Zejména musí investor:

- jednoznačně definovat aktivní variantu

- přepracovat hlukovou studii a zpřesnit rozptylovou studii

- aktualizovat posouzení vlivů na veřejné zdraví

- aktualizovat vyhodnocení vlivů záměru na Jirenský potok a navrhnout příslušná opatření

- zahrnout výpadek elektrické energie do možných rizik souvisejících se záměrem a navrhnout
příslušná opatření

- zohlednit všechny relevantní připomínky podané ve zjišťovacím řízení.

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/1002/2020



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

48. schůze

číslo RMC/48/9/0911/20
ze dne 06.02.2020

Informace o kácení 2 ks stromů - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o připravovaném kácení 2 ks stromů dle přílohy

2. ukládá

podat žádost o kácení stromů dle přílohy na OŽPaD. Náhradní výsadba bude stanovena v
rozhodnutí OŽPaD.

Zodpovídá: Odbor místního hospodářství              Termín 17.2.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Vojtěch Šimáček, Vedoucí OMH
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/1003/2020


