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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

49. schůze

číslo RMC/49/1/0922/20
ze dne 20.02.2020

Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250, o souhlas s přijetím účelově určeného peněžního
daru. - (2.01)

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 ve výši 10.000,- Kč, poskytnutého formou 20 ks
poukázek ve výši 500,- Kč/ks, který je oceněním školy za 3.místo v soutěžním kvízu v rámci
projektu Kraje pro bezpečný internet.

2. schvaluje

přijetí účelově určeného peněžního daru ve výši 10.000,- Kč pro Fakultní základní školu, Praha
9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, na pořízení pomůcek, literatury, apod. pro výuku ICT,
kdy dárcem je Hlavní město Praha, MHMP, odbor informatických aplikací, oddělení rozvoje IS/
ICT, se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1, IČ:00064581.

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: 03.03.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1067/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/10/0930/20
ze dne 20.02.2020

Výpůjčka a pronájem obecních pozemků KN parc. č. 785/3 a KN parc.
č. 785/4, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem pořádání
akce „Den dětí“ - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku   pozemku KN parc. č. 785/4 o výměře 4627 m2 a části  pozemku KN parc. č. 785/3

o výměře cca 2485 m2 , vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, Domu dětí a mládeže p. o.,
na dobu určitou dne 30. 5. 2020, za účelem pořádání akce „Den dětí“.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s Domem dětí a mládeže, Praha 9 – Horní Počernice 

2. schvaluje

- pronájem části  pozemku KN parc. č 785/3 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, spol. Pekařství Moravec s.r.o., na dobu určitou dne 30. 5. 2020 za účelem umístění a
provozování stánku s občerstvením na akci „Den dětí“, za nájemné ve výši 1.000 Kč/předmět
a doba pronájmu.

- uzavření nájemní smlouvy s Pekařstvím Moravec s.r.o.



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 smlouvu o výpůjčce a nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.05.2020

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/1048/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/11/0931/20
ze dne 20.02.2020

Záměr pronájmu části obecního pozemku KN parc. č. 2147/16 o
výměře 6 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- informaci o provedení zaměření hranic pozemku KN parc. č. 2147/16 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha

2. souhlasí

- se záměrem pronájmu části obecního pozemku KN parc. č. 2147/16 o výměře 6 m2, druh
pozemku – zahrada  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou, 10 let, v době
od 1. 4. 2020 do 31.3.2030, XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, za cenu 200,- Kč/předmět
pronájmu/rok.

3. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části obecního pozemku KN parc. č. 2147/16 o výměře 6 m2,
druh pozemku – zahrada  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou, 10 let, v době
od 1. 4. 2020 do 31.3.2030, XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, za cenu 200,- Kč/předmět
pronájmu/rok, na úřední desce MČ Praha 20.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 21.02.2020

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/1050/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/12/0932/20
ze dne 20.02.2020

Prodej 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 - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s prodejem 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, z důvodu sjednocení vlastnických vztahů ke stavbě a pozemku
pod stavbou.

- s uzavřením kupní smlouvy s XXXX XXXXXXX XXXXXXXX

2. ukládá

- předložit 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, k projednání v ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 16.03.2020
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/1052/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/13/0933/20
ze dne 20.02.2020

Záměr prodeje obecního pozemku parc č. 3908/5 o výměře 40 m2
odděleného od pozemku KN parc. č. 3908/3 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. revokuje

- usnesení č. RMC/26/33/0489/19 ze dne 11. 7. 2019

2. souhlasí

- se zveřejněním záměru  prodeje obecního pozemku parc č. 3908/5 o výměře 40 m2

odděleného od pozemku KN parc. č. 3908/3 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na
základě geometrického plánu č. 5530-67/2019, XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX za kupní cenu ve výši 229.200,- Kč, tj. 5.730,- Kč/m2  na úřední desce MČ Praha
20.

3. ukládá

- zveřejnit záměr prodeje obecního pozemku parc č. 3908/5 o výměře 40 m2 odděleného od
pozemku KN parc. č. 3908/3 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na základě geometrického
plánu č. 5530-67/2019, XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX za kupní cenu

ve výši 229.200,- Kč, tj. 5.730,- Kč/m2 na úřední desce MČ Praha 20.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 21.02.2020

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/1053/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/14/0934/20
ze dne 20.02.2020

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 579/2 a KN parc. č. 580/1
vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem pronájmu části pozemku KN parc. č. 579/2 a pozemku KN parc. č. 580/1 vše

v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, o výměře 5,1m x 2,4 m, tj. 12,24 m2 společnosti Czech
Outdoor s.r.o, za účelem umístění reklamního zařízení, na dobu určitou, 5 let, s platností od
25. 3. 2020 do 24. 3. 2025, za nájemné ve výši 42.154,- Kč/předmět pronájmu/rok.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 579/2 a pozemku KN parc. č. 580/1

vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, o výměře 5,1m x 2,4 m, tj. 12,24 m2 společnosti
Czech Outdoor s.r.o, za účelem umístění reklamního zařízení, na dobu určitou, 5 let, s platností
od 25. 3. 2020 do 24. 3. 2025, za nájemné ve výši 42.154,- Kč/předmět pronájmu/rok, na
úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 21.02.2020

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/1054/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/15/0935/20
ze dne 20.02.2020

Směna 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 - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se směnou 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., bez vzájemného finančního vypořádání.

- s uzavřením směnné smlouvy se společností Pragoholding a.s.

2. ukládá

- předložit 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., bez vzájemného finančního vypořádání, k projednání v ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 16.03.2020
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/1055/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/16/0936/20
ze dne 20.02.2020

Směna obecního pozemku KN parc. č. 2498/17 o výměře 334 m2 za
pozemek KN parc. č. 786/214 o výměře 390 m2 ve vlastnictví ČR -
Bytové správy Ministerstva vnitra s. p. o., vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha - (3.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se směnou obecního pozemku KN parc. č. 2498/17 o výměře 334 m2, druh pozemku –

zastavěná plocha a nádvoří za pozemek KN parc. č. 786/214 o výměře 390 m2, druh pozemku
– ostatní plocha, způsob využití - zeleň, ve vlastnictví ČR - Bytové správy Ministerstva vnitra
s. p. o., vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, bez vzájemného finančního vypořádání.

- s uzavřením směnné smlouvy s ČR - Bytovou správou Ministerstva vnitra s. p. o.

2. ukládá

- předložit záměr směny obecního pozemku KN parc. č. 2498/17 o výměře 334 m2, druh

pozemku – zastavěná plocha a nádvoří za pozemek KN parc. č. 786/214 o výměře 390 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň, ve vlastnictví ČR - Bytové správy



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

Ministerstva vnitra s. p. o., vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, bez vzájemného finančního
vypořádání, k odsouhlasení Radě hlavního města Prahy.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 16.03.2020
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/1056/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/17/0937/20
ze dne 20.02.2020

Výpůjčka části obecních 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, za
účelem pořádání akce "VETERAN PÁRTY 2020" v areálu Chvalské tvrze
- (3.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

 - výpůjčku částí obecních pozemků KN parc. č. 1984 o výměře cca  480 m2, KN parc. č. 1990

o výměře cca 2600 m2 a KN parc. č. 1991 o výměře cca 1595 m2, vše v  k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, na dobu určitou dne 25. 4. 2020, Klubu historických vozidel Horní Počernice  z.
s., za účelem pořádání akce "VETERAN PÁRTY 2020"

- uzavření smlouvy o výpůjčce s Klubem historických vozidel Horní Počernice  z. s.

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.04.2020

3. schvaluje

- bezplatné zapůjčení technického vybavení v rozsahu: 6 ks stánků, stolů, lavic a sudů na
odpad s následnou likvidací odpadu

4. ukládá

- zajistit zapůjčení technického vybavení na akci VETERAN PÁRTY 2020 dne 25. 4. 2020 v
rozsahu výpůjčka 6 ks stánků a sudů na odpad s následnou likvidací odpadu



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

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 25.04.2020

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/1073/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/18/0938/20
ze dne 20.02.2020

Smlouva o dočasném využití pronajatých pozemků KN parc č. 4131/1,
KN parc. č. 4131/10 a KN parc. č. 4131/11 o výměře cca 110 m2 vše v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření smlouvy o dočasném užívání části obecních pozemků KN parc č. 4131/1, KN parc. č.

4131/10 a KN parc. č. 4131/11 o celkové výměře cca 110 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, se Společenstvím vlastníků jednotek Ve Žlíbku 2538 a XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX
X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX.

2. ukládá

- předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.02.2020

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/1051/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/19/0939/20
ze dne 20.02.2020

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/1074/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/2/0923/20
ze dne 20.02.2020

Rezervační smlouva náhradního plnění na rok 2020 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření rezervační smlouvy náhradního plnění na rok 2020 se společností KAMPI OFFICE
s.r.o., Velkomoravská 3243/35, 695 01 Hodonín, IČ: 25344170 na nákup především
kancelářských potřeb s rezervovaným limitem 350 000 Kč bez DPH

2. ukládá

uzavření rezervační smlouvy náhradního plnění na rok 2020 se společností KAMPI OFFICE s.r.o.

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

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Pavel Skalický, Člen rady
bod jednání: BJ/1046/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/20/0940/20
ze dne 20.02.2020

Sběr potravinářských olejů na území MČP 20 – informování o
průběhu pilotního projektu, které OŽPD ukládá usnesení Rady číslo
RMC/21/2/0378/19 ze dne 23. 5. 2019 - (6.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci, že pilotní projekt separace použitých olejů z domácností probíhá bez problémů.
Občané obě nádoby umístěné na stanovištích separovaného odpadu Pavlišovská a Libošovická
využívají se zvyšující se intenzitou. Během prvního svozu v září loňského roku bylo vyvezeno
65 kg potravinářských olejů. Druhý svoz se uskutečnil 3. 1. 2020 a bylo vyvezeno 107 kg
potravinářských olejů.

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/1039/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/21/0941/20
ze dne 20.02.2020

Stanovisko zástupce Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
a silničního správního úřadu ÚMĆ Praha 20 (jímž je zdejší
Odbor životního prostředí a dopravy) k požadavku občanů na
uzavření některých ulic na území Horních Počernic a vyřešení
dopravních problémů v oblasti Chval (úkol z usnesení Rady číslo
RMC/47/10/0900/20 ze dne 23.1. 2020) - (6.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

toto stanovisko Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy:

Z usnesení jasně nevyznívá, zda má být od Policie ČR vyžádáno oficiální stanovisko nebo
má být návrh projednán v běžném pracovním pořádku úředního dne. Policie ČR se přiklonila
k druhé možnosti a to vzhledem k tomu, že návrhy jsou jak místně tak i technicky jen
minimálně specifikovány. Není totiž jasné, zda  by si místní podmínky např. nevynutily umístění
na jedno místo (vzhledem např. k šíři vozovky) více sloupků, aby se zajistila neprůjezdnost.

Navrhované výsuvné sloupky nejsou primárně určeny na běžné místní komunikace. Jejich
užití se předpokládá v místech s malou rychlostí vozidel např. v historických částech měst.
Jejich podstatnou nevýhodou pro běžný provoz je snížená viditelnost, neboť z hlediska jejich
konstrukce mají výšku max. do jednoho metru a tudíž jsou z výhledového místa řidiče
přehlédnutelné (hlavně při couvání nebo otáčení vozidla), např. za zhoršených klimatických
podmínek, jako je mlha, déšť, sníh apod. Také v běžných nočních podmínkách je lze
přehlédnout při běžném provozu.

Nezanedbatelným aspektem je právní definice, zda se jedná o pevnou překážku nebo o
dopravní zařízení. V tomto smyslu je odborná veřejnost nejednotná. Dosud se tento problém
nemusel příliš řešit, protože jeho umístění nepůsobilo kontroverze, vzhledem k jejich umístění
v pěších zónách a historických částech města.

Dalším problematickým bodem je, že spolu s umístěním stále platí povinnost zajistit rychlý a
bezpečný přístup pro vozidla IZS. Ovládání přes GSM či telefonní impuls nehledě na časovou
prodlevu, by si vyžádalo ovládací středisko, přičemž toto se v návrhu neřeší a není tedy možno
posoudit, zda je záměr vůbec realizovatelný ať už díky finančním nákladům nebo technickým
možnostem.

Z praxe vyplynulo, že pokud se někde objeví nové řešení a je víceméně módní záležitostí,
stejně jako v minulosti byly např. zpomalovací prahy, že se velmi rychle objevují  další místa,
kde občané požadují stejná řešení. Přičemž každé umístění, jakéhokoliv dopravního prvku, má
svá specifika a jiné místní podmínky. Z toho plyne, že nelze paušalizovat jejich umisťování.
  Pokud se přistoupí na taková řešení, která silně omezí průchodnost oblasti, může to mít
dopad na dopravní pohyby v širokém okolí a zcela určitě to zahltí dnes již tak, zahlcené
hlavní přístupové komunikace (ul. Náchodská, Ve Žlíbku, Hartenberská, Božanovská). Bez



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

zajímavosti není ani fakt, že v současné době se jedná o jejich převedení pod správu MHMP a
tedy MČ pravděpodobně do budoucnosti nemusí mít právo na to, aby činila zásadní opatření s
vlivem na tyto nadřazené komunikace. V případě užití těchto komunikací jako objízdných tras,
je vysoce pravděpodobné (spíše 100%), že přijde dopravní kolaps.

Konstatujeme, že výsuvný sloupek navržený do ul. Otovické považujeme za nebezpečně
umístěný s přímým vlivem jak na bezpečnost, tak i na plynulost provozu na pozemních
komunikacích.

Návrh se, jako předběžný, vůbec nezabýval potřebným dopravním značením, které by
si realizace sloupků vynutila. Domníváme se, že řešení tohoto problému vzhledem
k proměnlivosti dopravního stavu, by si vyžádalo poměrně značné finanční náklady.

Dále je nutno vzít v úvahu i legislativní postavení těchto komunikací. Podobná opatření z nich
totiž dělají komunikace s neveřejným přístupem oproti současnému statutu veřejně přístupné
komunikace.   A řešení např. ul. Otovické, která by byla z jedné strany neveřejně přístupná a
ze všech jiných veřejně přístupná je spíše pro vyjádření právníka. Tímto dopravním opatřením
je do jisté míry i ovlivněna svoboda pohybu pro ostatní občany. Dá se říci, že by poměrně
velká část občanů byla zvýhodněna na úkor ostatních občanů a logickým důsledkem by byly
žádosti těchto občanů o stejné opatření v té „jejich ulici“ příp. i stížnosti na diskriminaci.

Resumé:  PČR se obává řetězové reakce občanů z vážnými následky pro dopravu v MČ Horní
Počernice, které by pak znamenaly rozpad dopravní infrastruktury. Je zatěžko pochopit, jak
by tento důsledek (rozpad silniční dopravy) kladně posloužil obecně účastníkům silničního
provozu resp. občanům Horních Počernic.

2. bere na vědomí

toto vyjádření silničního správního úřadu, kterým je odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ
Praha 20 k návrhu omezování veřejného užívání na komunikacích ve správě Městské části
Praha 20:

1. Komunikace, které byly postaveny jako veřejné a jejichž účel, dle zákona o provozu na
pozemních komunikacích, je obecné užívání, by se takto měly zachovat. V případě lokálních
problémů, které musí být nejprve nezpochybnitelně doloženy a prokázány lze zvážit v rámci
správního řízení možné způsoby řešení, avšak uzavření komunikace by měla být ta poslední
možnost. V případě, že by se stavební a dopravně technický stav komunikace skutečně
prokázal natolik závažný, že by muselo dojít k jejímu uzavření, měla by toto komunikace
být uzavřena pro celou veřejnost, nikoli jen pro určitou skupinu veřejnosti a zároveň by toto
uzavření mělo být pouze na dobu nezbytně nutnou, tedy do doby, než dojde k odstranění
problému či závady.

2. Pokud dojde k uzavření – zneveřejnění komunikace, je potřeba počítat s vyvolanými
změnami v dopravě celého širšího okolí. Dopady těchto změn by měly být předem řešeny na
základě studie a aktuálních průzkumů.

3. Komunikace v zabydlené zástavbě či zástavbě s podnikatelskými sídly nebo provozovnami
by měly zůstat přístupny veřejnosti. K těmto zástavbám se potřebují dostat nejen majitelé
přilehlých nemovitostí, ale i jiné osoby, včetně návštěv, zákazníků či zaměstnanců firem nebo
provozoven, kteří by v případě jejich zneveřejnění museli svá vozidla parkovat na okolních
komunikacích, kde bývá již i tak kapacita parkovacích míst nedostačující.

4. Komunikace postavené, rekonstruované či udržované z veřejných zdrojů, které vznikly za
účelem obecného užívání veřejností, by neměly být uzavřeny ve prospěch jen malé skupiny
občanů, bez předchozího majetkového vypořádání, tj. odkupu komunikace, včetně následné
údržby a odpovědnosti za vzniklé škody na této komunikaci.

5. Pokud dojde k uzavření komunikace jen pro určitou skupinu občanů, je zapotřebí počítat s
tím, že v nejbližší době budou chtít další skupiny občanů uzavřít i ostatní komunikace. Jelikož
správní orgán musí dle správního řádu rozhodovat ve skutkově shodných nebo podobných
případech stejně, je velice pravděpodobné, že by pak mohlo dojít k postupnému uzavření
všech podobných komunikací v městské části 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.

Závěrem bychom chtěli uvést, že k uzavírání – zneveřejňování komunikací by mělo docházet
pouze ze závažných důvodů a ve veřejném zájmu.  Je také potřeba si uvědomit, že uzavřením
komunikace jen pro část veřejnosti, nerozhodujeme jen o zneveřejnění komunikace, ale také
tímto rozhodnutím zakládáme některým osobám určitá práva a jiným osobám tyto práva
rušíme.

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/1042/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/22/0942/20
ze dne 20.02.2020

Prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
"Optimalizace železniční trati Lysá n. Labem - Praha Vysočany, 2.
stavba" na životní prostředí (EIA) - (6.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci, že MŽP ČR prodloužilo platnost  stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
"Optimalizace železniční trati Lysá n. Labem - Praha Vysočany, 2. stavba" na životní prostředí
(EIA) do 12. 2. 2025. V záměru nedošlo ke změnám podmínek, za nichž bylo původní
stanovisko EIA vydáno. Proto MŽP prodloužilo platnost o 5 let.

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/1057/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/23/0943/20
ze dne 20.02.2020

Informace o možnosti vyhlásit konkurzní řízení dle § 166 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o možnosti zřizovatele vyhlásit konkurz na pracovní místo ředitele Mateřské školy
"U Rybníčku", Praha 9 – Horní Počernice, Křovinovo nám. 115, dle § 166 odst. 3, zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), a to v období od 1. 2. 2020 do 1. 4. 2020

2. konstatuje, že

nevyhlásí konkurz na pracovní místo ředitele Mateřské školy "U Rybníčku", Praha 9 - Horní
Počernice, Křovinovo nám. 115

3. ukládá

informovat ředitelku Mateřské školy "U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám.
115, že zřizovatel nevyužije ustanovení § 166 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v období od 1.
2. 2020 do 1. 4. 2020 nevyhlásí konkurz na pracovní místo ředitele jimi řízené příspěvkové
organizace, čímž počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet
další šestileté období jejího pracovního místa ředitele

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.03.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/1078/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/24/0944/20
ze dne 20.02.2020

Směrnice Ochrana utajovaných informací - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

směrnici Ochrana utajovaných informací

2. ukládá

seznámit zaměstnance ÚMČ Praha 20 se směrnicí Ochrana utajovaných informací

2.1 Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská, Termín: 28.02.2020
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1069/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/25/0945/20
ze dne 20.02.2020

Aktualizace směrnice Spisový a skartační řád - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

aktualizaci směrnice Spisový a skartační řád

2. ukládá

seznámit zaměstnance ÚMČ PRaha 20 s aktualizovanou směrnicí Spisový a skartační řád

2.1 Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská, Termín: 28.02.2020
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1070/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/26/0946/20
ze dne 20.02.2020

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě S/60/2019/0008 o dodávce
softwarových produktů a poskytování servisních služeb se společností
INISOFT s.r.o. se sídlem Rumjancevova 696/3 Liberec - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních
služeb se společností INISOFT s.r.o. sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec-I-Staré Město, 460
01 Liberec.

2. ukládá

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních
služeb se společností INISOFT s.r.o. sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec-I-Staré Město, 460
01 Liberec

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

zpracoval: Lucie Prokůpková, Vedoucí odboru Informatiky
předkládá: Zbyněk Mucha, Člen rady
bod jednání: BJ/0996/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/27/0947/20
ze dne 20.02.2020

Rezignace na funkci předsedy Redakční rady Hornopočernického
zpravodaje - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

rezignaci Mgr. Zdeňka Sedláčka na funkci předsedy Redakční rady Hornopočernického
zpravodaje

2. ukládá

provést změny ve složení členů Redakční rady Hornopočernického zpravodaje na webových
stránkách městské části

2.1 Zodpovídá: Lucie Prokůpková, Termín: 25.02.2020
Vedoucí odboru Informatiky

3. ukládá

tajemnici Redakční rady sdělit Mgr. Sedláčkovi, že RMČ jeho rezignaci na funkci předsedy
Redakční rady Hornopočernického zpravodaje vzala na vědomí

3.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 25.02.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Kateřina Tremlová, Asistentka starostky
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/1080/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/28/0948/20
ze dne 20.02.2020

Záměr pronájmu části pozemků KN parc. č. 1987/1 a KN parc. č. 1990
o celkové výměře cca 50 m2 v areálu Chvalské tvrze v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha - (7.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku KN  parc. č. 1987/1  o  výměře cca 30 m2 a

části pozemku KN parc. č. 1990 o výměře cca 20 m2,  vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
společnosti Good Morning s.r.o., na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 10. 2020, za účelem
provozování venkovní zahrádky k restauraci La Trattoria Turbanti, za nájemné ve výši 85 Kč/

m2/měsíc, tj. 4.250,- Kč/předmět pronájmu/měsíc, na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN  parc. č. 1987/1  o  výměře cca 30 m2 a části

pozemku KN parc. č. 1990 o výměře cca 20 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
společnosti Good Morning s.r.o., na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 10. 2020, za účelem
provozování venkovní zahrádky k restauraci La Trattoria Turbanti, za nájemné ve výši 85 Kč/

m2/měsíc, tj. 4.250,- Kč/předmět pronájmu/měsíc, na úřední desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 21.02.2020

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/1084/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/29/0949/20
ze dne 20.02.2020

Pověření spol. HV Group, s.r.o., k předložení návrhů pojistitelů na další
pojistné období - (7.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pověřit spol. HV Group, s.r.o., k předložení návrhů pojistitelů na další pojistné období

2. ukládá

pověřit spol. HV Group, s.r.o., k předložení návrhů pojistitelů na další pojistné období

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 20.03.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/1083/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/3/0924/20
ze dne 20.02.2020

Uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvy nájemní
k pozemkům p. č. 4105/35, 4105/32, 4105/11, 4105/10, 4105/44,
4105/43, 4105/42 a parc. č. 4105/41 zapsaných na LV č. 2757 v k.ú.
Horní Počernice, za účelem provedení stavby „Připojení bodů TMCZ
2019 Praha 20“ se společností T- Mobile CR“ - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem části pozemku KN parc. č. 4105/35, 4105/32, 4105/11, 4105/10, 4105/44,
4105/43, 4105/42  a parc. č. 4105/41 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem provedení
stavby rozšíření telekomunikační sítě pod názvem „Připojení bodů TMCZ 2019 Praha 20“

uzavření nájemní smlouvy se společností T - Mobile a.s. 

uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č.  4105/35, 4105/32,
4105/11, 4105/10, 4105/44, 4105/43, 4105/42 a parc. č. 4105/41 v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha za účelem umístění a provozování součásti telekomunikační sítě, se společností
T-Mobile a.s.



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

2. ukládá

předložit Nájemní smlouvu a Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu (T Mobile  -
TMCZ)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/1059/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/30/0950/20
ze dne 20.02.2020

Podání žádosti o dotaci z Programu prevence sociálního vyloučení a
otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2020 - Opatření č. 7 - (7.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podmínky podání žádosti o dotaci z Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť
pro MČ HMP pro rok 2020

2. schvaluje

podání žádosti o dotaci z Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP
pro rok 2020, Opatření č. 7: Otevírání hřišť provozovaných základními školami zřizovanými
MČ za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost na projekt "Regenerace hřiště ZŠ
Stoliňská" ve výši 243 870,- Kč.

3. ukládá

podat žádost o dotaci z Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP
pro rok 2020, Opatření č. 7: Otevírání hřišť provozovaných základními školami zřizovanými
MČ za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost na regeneraci hřiště ZŠ Stoliňská

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.02.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
zpracoval: Radka Tadičová, DiS., Referent
bod jednání: BJ/1079/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/31/0951/20
ze dne 20.02.2020

Podání žádosti o dotaci z Programu prevence sociálního vyloučení a
otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2020 - Opatření č. 8 - (7.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podmínky podání žádosti o dotaci z Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť
pro MČ HMP pro rok 2020

2. schvaluje

podání žádosti o dotaci z Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ
HMP pro rok 2020, Opatření č. 8: FOND SOLIDARITY - prevence sociálního vyloučení ve
školách zřízených MČ HMP včetně škol mateřských na projekt "Prevence sociálního vyloučení
ve školách zřízených MČ Praha 20" ve výši 164.500,- Kč, do kterého jsou zapojeny tyto školy
zřizované MČ Praha 20:
• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 – počet žáků 27 – v částce
90.000,- Kč
• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823 – počet žáků 12 – v částce 20.500,-
Kč
• Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408 – počet žáků 2
– v částce 8.000,- Kč• Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250
– počet žáků 22 – v částce 46.000,- Kč



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

podat žádost o dotaci z Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP
pro rok 2020, Opatření č. 8: FOND SOLIDARITY - prevence sociálního vyloučení ve školách
zřízených MČ HMP včetně škol mateřských

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.02.2020

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Starostka
bod jednání: BJ/1085/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/4/0925/20
ze dne 20.02.2020

Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro
stavby č. 518 Ruzyně - Suchdol, č. 519 Suchdol - Březiněves a č. 520
Březiněves - Satalice Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem
Prahy) - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 Ruzyně - Suchdol,
č. 519 Suchdol - Březiněves a č. 520 Březiněves - Satalice Pražského okruhu (Silničního okruhu
kolem Prahy) a informaci o možnosti uplatnění připomínek k tomuto návrhu nejpozději do
6.3.2020 včetně

2. schvaluje

k návrhu opatření obecné povahy – územnímu opatření o stavební uzávěře pro stavbu č.
520 Březiněves – Satalice Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) následující
připomínku:

MČ Praha 20 požaduje rozšíření stavební uzávěry pro stavbu č. 520 Březiněves - Satalice
Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) v místě MÚK Satalice o území vhodné
k napojení ul. Bystrá na nadřazenou komunikační síť, a to formou odbočení (připojení)
do kolektorového pásu této křižovatky s využitím komunikace K Cihelně; toto řešení by
mělo nahradit nerealizovatelnou MÚK Bystrá, která je v územním plánu vedena jako
veřejně prospěšná stavba (66|DK|25 "Horní Počernice - napojení ul. Bystré na rychlostní
silnici R10" (dnes D10)) a která se měla podílet mimo jiné na v současné době velmi
problematickém odvedení a přivedení dopravy do jednoho z největších logistických a
skladových areálů v ČR (P3 Park).  



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

uplatnit připomínku k návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro stavbu č. 520
Březiněves - Satalice Pražského okruhu u Odboru územního rozvoje MHMP

3.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 06.03.2020

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
bod jednání: BJ/1047/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/5/0926/20
ze dne 20.02.2020

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 územního plánu hl.
m. Prahy - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 územního plánu hl. m. Prahy zkráceným
postupem a informaci o možnosti uplatnění připomínek k návrhům, změn nejpozději 7 dnů od
veřejného projednání tj. do 18.3.2020 včetně

2. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 souhlasit  s navrženou změnou

• Z 3368/19 - umístění venkovního sportovního hřiště, přeložka kanalizace a přeložka VPS
40/TK/25 Horní Počernice – kanalizace a ČOV

• Z 3352/19 - zrušení VPS 10/TO/25 Horní Počernice – recyklace stavebního odpadu

3. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 nesouhlasit  s navrženou změnou

• Z 3338/19 - zrušení vymezení historického jádra obce se stanovenou výškovou regulací



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 informaci o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 územního plánu hl. m. Prahy spolu
se stanoviskem RMČ k návrhům změn vlny 19 na území Horních Počernic (tj. změn Z 3368/19,
Z 3352/19 a Z 3338/19) Zastupitelstvu městské části Praha 20

4.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 16.03.2020
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
bod jednání: BJ/1060/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/7/0927/20
ze dne 20.02.2020

Uzavření Smlouvy nájemní a Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k
pozemku p. č. 4412/1 v k. ú. Horní Počernice - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem části pozemku KN parc. č. 4412/1 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem
provedení stavby rozšíření telekomunikační sítě pod názvem „VPI OS SAP 71010-008134 Na
Chvalce“

uzavření nájemní smlouvy se Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 4412/1 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 (CTI – Na
Chvalce)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2019

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

Mgr. Alena Štrobová
starostka

Mgr. Jiří Beneda
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/1072/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/8/0928/20
ze dne 20.02.2020

Dodatek č. 72 a 73 ke smlouvě č. 172/03 se společností Pražské služby
a.s. - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se zněním dodatků č. 72 a 73 se společností Pražské služby a.s.

2. ukládá

podepsat dodatky č. 72 a 73 se společností Pražské služby a.s.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Alena Štrobová, Termín: 28.02.2020
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1045/2020



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

49. schůze

číslo RMC/49/9/0929/20
ze dne 20.02.2020

Plnění požadavků občanů na úpravu tras autobusových linek 204 a
224, které byly změněny k 1. 12. 2019; zřízení nových autobusových
zastávek. - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

požadavky občanů na úpravu linek autobusů 204 a 224, které jezdí od 1. 12. 2019 po nových
trasách, čímž došlo ke zhoršení dopravní obslužnosti Svépravic (především v okolí zastávky
Krahulčí). Požadavky občanů byly prezentovány dne 5. 2. 2020 na společné schůzce zástupců
  samosprávy (pan místostarosta Jiří Beneda, paní zastupitelka Alžběta Cibochová), silničního
správního úřadu MČ Praha 20 (Mgr. Věra Bidlová, ing. Dagmar Jeníková) a zástupců společnosti
ROPID (ing. Martin Fafejta, ing. Jakub Kliment). ROPID souhlasí s úpravami vedení linek 204
a 224 tak, aby opět obsluhovaly zastávku Krahulčí. Tuto úpravu podmiňuje zřízením nových
zastávek v těchto lokalitách: Jeřická, Domkovská a Božanovská a U jeslí.  Návrh přesného
umístění a  řešení zastávek zpracuje ROPID na základě poznatků, které vzešly ze společného
místního šetření zástupců samosprávy (pan místostarostka Jiří Beneda, paní zastupitelka
Alžběta Cibochová, pan zastupitel Miloš Vacek), Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy (kpt.
Martin Hovorka), OMH (Bc. Vojtěch Šimáček) a silničního správního úřadu (Mgr. Věra Bidlová,
ing. Dagmar Jeníková) a zástupců ROPID (ing. Jakub Kliment a ing. Jindřich Novák) dne 12.
2. 2020.

2. souhlasí

s ROPIDem navrhovanou úpravou vedení linky 204 tak, že bude z Dolních Počernic pokračovat
přes zastávku Svépravice do Krahulčí, dále Vysokovskou, Jeřickou (zastavovat bude v nově
zřízené autobusové zastávce v Jeřické ulici) na Ratibořickou a Nádraží Horní Počernice, kde
bude ukončena. Z konečné na Nádraží Horní Počernice pojede linka 204 přes Sekeřickou,
Ratibořickou, Jeřickou, Khodlovu do Krahulčí, Svépravic  a dále do Dolních Počernic. Tím se
zajistí spojení Svépravic a železniční stanice a zůstane zachováno též propojení Horních a
Dolních Počernic.

3. souhlasí

s ROPIDem navrhovanou úpravou trasy linky 224 tak, že bude ze zastávky Slatiňanská
(obsluha "LRS") pokračovat přes Chvaly a dále přes  Libošovickou, Krahulčí, Svépravice bude
obsluhovat novou autobusovou zastávku v blízkosti křižovatky Božanovská x Domkovská) do
Domkovské (bude obsluhovat novou autobusovou zastávku, které bude  v jednom směru
umístěna do Jeřické a v druhém do Domkovské), Ratibořické, Chodovické, U jeslí a na



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

konečnou Ve Žlíbku. Zároveň bude tato linka obsluhovat OC Černý most a zajíždět do Vajgarské
(poliklinika "Parník").

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

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/1068/2020


