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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

56. jednání datum konání:
01.04.2020

 
čís. RMC/56/10/1019/20 - RMC/56/9/1017/20

 
 
 
 
 



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

56. schůze

číslo RMC/56/10/1019/20
ze dne 01.04.2020

Informace o stavu žádostí nájemců prostor sloužících k podnikání v
souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na základě unesení vlády
České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194 - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informace o podaných žádostech:

• XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX ze dne 20. 3. 2020
• XXXX XXXXX XXXXXXX ze dne 22. 3. 2020
• XXXX XXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXXX ze dne 30. 3. 2020
• XXXX XXXXXX XXXXXXXX ze dne 30. 3. 2020

2. odkazuje

osoby uvedené v bodě č.1 tohoto usnesení na znění usnesení č. RMC/56/8/1018/20 ze dne
01.04.2020

3. ukládá

zaslat toto usnesení všem osobám uvedeným v bodě č.1 tohoto usnesení

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 03.04.2020

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1209/2020



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

56. schůze

číslo RMC/56/11/1016/20
ze dne 01.04.2020

Informace o písařské chybě v usnesení č. RMC/53/14/0999/20 ze dne
20.03.2020 - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- informaci o písařské chybě v usnesení č. RMC/53/14/0999/20 ze dne 20.03.2020, spočívající
v chybně uvedeném roce data uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání č.
S/120/14/0023. Smlouva byla uzavřena dne 29. 4. 2014, chybně však bylo uvedeno datum
29. 4. 2019.

2. schvaluje

opravu písařské chyby dle bodu č.1 tohoto usnesení

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1216/2020



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

56. schůze

číslo RMC/56/12/1026/20
ze dne 01.04.2020

Informace - 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 - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- informace o stanovisku Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru evidence majetku ke směně

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.

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
Ministerstva vnitra s. p. o., vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, bez vzájemného finančního
vypořádání, k projednání v ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 18.05.2020
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta

Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/1214/2020



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

56. schůze

číslo RMC/56/13/1027/20
ze dne 01.04.2020

Pronájem reklamní plochy v areálu Chvalské tvrze o výměře 2,4 m2 v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části plochy kamenné stěny v severovýchodní části areálu Chvalské tvrze (u

autobusové zastávky) o výměře 2,4 m2, společnosti Smart Green s.r.o., na dobu určitou, od

10. 4. 2020 do 10. 12. 2020, za cenu 85 Kč/m2/měsíc, tj. 204 Kč/předmět pronájmu/měsíc,
z důvodu umístění reklamního banneru o rozměrech 2 m x 1,2 m, za účelem propagace akce
„Burza rybiček“, která se opakovaně pořádá v areálu Chvalské tvrze.

- uzavření nájemní smlouvy se společností Smart Green s.r.o.

2. ukládá

- předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 10.04.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1210/2020



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

56. schůze

číslo RMC/56/14/1021/20
ze dne 01.04.2020

Jednání s Mgr. Fotrem, právním zástupcem pana Pelce, ve věci
vzájemných výzev k vydání bezdůvodného obohacení - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci od místostarosty Ing. Čápa, že  jednání s právním zástupcem pana XXXXX, Mgr.
Fotrem, o jehož výsledku bude Rada informována se uskuteční dne 03.04.2020.

2. ukládá

místostarostovi Ing. Čápovi informovat Radu o výsledku jednání s Mgr. Fotrem, právním
zástupcem pana XXXXX

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 17.04.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1215/2020



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

56. schůze

číslo RMC/56/15/1028/20
ze dne 01.04.2020

Revokace usnesení RMČ Praha 20 č. RMC/50/7/0958/20 a usnesení č.
RMC/53/16/1001/20 ve věci poskytnutí finančního daru na pořádání
akce "VETERAN PÁRTY 2020" - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci místopředsedy Klubu historických vozidel Horní Počernice z.s., o zrušení chystané
akce VETERAN PÁRTY 2020 z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v ČR

2. revokuje

usnesení RMČ Praha 20 č. RMC/50/7/0958/20 a usnesení č. RMC/53/16/1001/20 ve věci
poskytnutí finančního daru na pořádání akce "VETERAN PÁRTY 2020"

3. ukládá

informovat místopředsedu Klubu historických vozidel Horní Počernice z.s., o usnesení RMČ ve
věci zrušení usnesení o poskytnutí finančního daru na akci VETERAN PÁRTY 2020

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 10.04.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1213/2020



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

56. schůze

číslo RMC/56/16/1029/20
ze dne 01.04.2020

Uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvy nájemní
k pozemkům p. č. 4061, 4053/1, 4059, 4060, 3948/2, 3950/1, 300
a 210 v k.ú. Horní Počernice Praha za účelem provedení stavby
„Připojení DC pro Tiskárnu cenin a Ministerstvo vnitra na síť T-Mobile –
trasa Horní Počernice“ se společností T- Mobile“ - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem části pozemků KN parc. č. . 4061, 4053/1, 4059, 4060, 3948/2, 3950/1, 300 a 210
o celkové výměře 1676 m2 vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem provedení stavby
„Připojení DC pro Tiskárnu cenin a Ministerstvo vnitra na síť T-Mobile – trasa Horní Počernice“,
  za cenu 120,- Kč/m2/rok na dobu max. 28 dní.

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

uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům KN parc. č. 4061, 4053/1, 4059,
4060, 3948/2, 3950/1, 300 a 210 vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem umístění
a provozování součásti telekomunikační sítě, se společností T-Mobile a.s.

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2

Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/1212/2020



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

56. schůze

číslo RMC/56/17/1030/20
ze dne 01.04.2020

Ukončené poptávkové řízení na dodání stromů pro výsadbu na jaře
2020 - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

ukončené poptávkové řízení na dodání dřevin pro výsadbu na území MČ Praha 20 na jaře 2020

2. souhlasí

s výběrem dodavatele dřevin pro výsadbu na základě předložené nabídky

3. ukládá

vyhotovit objednávku na dodání dřevin dle poptávkového řízení vybrané společnosti

Zodpovídá: Odbor místního hospodářství                          termín: 7.4.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Vojtěch Šimáček, Vedoucí OMH
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1206/2020



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

56. schůze

číslo RMC/56/18/1031/20
ze dne 01.04.2020

Schválení metodického pokynu pro zaměstnance Pečovatelské služby
Městské části Praha 20 - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

metodický pokyn č. 32 Pečovatelské služby MČ Praha 20 dle přílohy č. 1

2. ukládá

seznámit zaměstnance Pečovatelské služby MČ Praha 20 se schváleným metodickým pokynem
č. 32 a zajistit jeho dodržování

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.04.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2

Bc. Petr Růžička, DiS., Člen rady
bod jednání: BJ/1217/2020



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

56. schůze

číslo RMC/56/19/1022/20
ze dne 01.04.2020

Návrh pracovní skupiny v rámci plnění úkolu "Řešení dopravní situace
ve Slatiňanské, Šplechnerově a Stoliňské ulici" - úkol z usnesení rady
číslo RMC/50/34/0980/20 - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh místostarostky Evy Alexové na složení pracovní skupiny na řešení úkolu "Stanovení
podmínek pro zpracování zadání ověřovací studie k řešení dopravní situace v oblasti Chval":

Eva Alexová

Ing. Vilém Čáp

Ing. David Forman

Vladimír Hošek, předseda

Ing. Pavel Jelínek

Andrea Jelínková

Jiří Švejda

Ing. Radim Třešňák. 

2. schvaluje

složení pracovní skupiny.



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

ve spolupráci s panem Vladimírem Hoškem svolat první jednání pracovní skupiny.

3.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 28.04.2020
Místostarosta 2

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1219/2020



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

56. schůze

číslo RMC/56/20/1032/20
ze dne 01.04.2020

Uzavření dodatku ke smlouvě číslo OHS 2008 0037 se společností O.K.-
Soft Sokolov s.r.o. sídlem Školní 628, 35601 Sokolov. - (4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s uzavřením dodatku ke smlouvě číslo OHS 2008 0037 se společností O.K.-Soft Sokolov s.r.o.
sídlem Školní 628, 35601 Sokolov.

2. ukládá

uzavřít dodatek ke smlouvě číslo OHS 2008 0037 se společností O.K.-Soft Sokolov s.r.o. sídlem
Školní 628, 35601 Sokolov.

2.1 Zodpovídá: Odbor informatiky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Lucie Prokůpková, Vedoucí odboru Informatiky
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/1177/2020



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

56. schůze

číslo RMC/56/3/1020/20
ze dne 01.04.2020

Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "BD Mezilesí 2060 - výměna stoupacích potrubí I.
etapa" - (1.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "BD Mezilesí
2060 - výměna stoupacích potrubí I. etapa" z důvodu, kdy zakázku není možno realizovat
v termínech a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci s ohledem na nouzový stav
vyhlášený vládou ČR v souvislosti s výskytem koronaviru

2. ukládá

zajistit veškeré nezbytné kroky související se zrušením výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce "BD Mezilesí 2060 - výměna stoupacích potrubí I. etapa"

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 10.04.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/1204/2020



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

56. schůze

číslo RMC/56/4/1023/20
ze dne 01.04.2020

Vyjádření se k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o
používání pyrotechnických výrobků a zákazu vypouštění některých
výrobků s neřízeným letem v hlavním městě Praze - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků a zákazu vypouštění
některých výrobků s neřízeným letem v hlavním městě Praze.

2. konstatuje, že

k předloženému návrhu obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků a
zákazu vypouštění některých výrobků s neřízeným letem v hlavním městě Praze neuplatňuje
žádné připomínky.

3. ukládá

vedoucímu odboru živnostenského a občanskosprávních agend informovat hl. m. Prahu o bodu
2. tohoto usnesení.

3.1 Zodpovídá: Ing. Milan Hejkrlík, Termín: 06.04.2020
Vedoucí OZOSA

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
zpracoval: Ing. Milan Hejkrlík, Vedoucí OZOSA
bod jednání: BJ/1202/2020



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

56. schůze

číslo RMC/56/5/1015/20
ze dne 01.04.2020

Žádost o projednání návrhu zastupitelů MČ Praha 20 v RMČ Praha 20 -
(2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podnět podaný některými členy ZMČ Praha 20 o projednání návrhu v Radě městské části Praha
20 dle § 51, odst. 2, písm. b) zákona o hl. m . Praze ze dne 2.3.2020

2. konstatuje, že

a) s ohledem na usnesení RMČ č. RMC/49/27/0947/20 ze dne 20.2.2020 a
RMC/26/14/0511/19 ze dne 11.7.2019 pan Jan Brunner fakticky vykonává pravomoce
předsedy Redakční rady HPZ

b) RMČ Praha 20 přijala usnesení RMC/50/25/0951/20 ze dne 6.3.2020

3. ukládá

zaslat toto usnesení zastupitelům, kteří Radě tento podnět adresovali

3.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 02.04.2020

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1211/2020



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

56. schůze

číslo RMC/56/6/1024/20
ze dne 01.04.2020

Prodloužení nájemní smlouvy č. S/121/19/0171 ze dne 1. 4. 2019 -
(2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem nebytového prostoru o výměře 14,8 m2 s příslušenstvím v 1. NP objektu Náchodská
č. p. 867 v Praze 9, Horních Počernicích, (ordinace č. I), na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31.
3. 2021, společnosti lecbabolesti.cz s.r.o., jako ordinaci lékaře, za nájemné ve výši 51.396,-
Kč/předmět pronájmu/rok, za účelem prodloužení nájemní smlouvy č. S/121/19/0171 ze dne
1. 4. 2019.

- uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/121/19/0171 ze dne 1. 4. 2019 se společností
lecbabolesti.cz s.r.o. 

2. ukládá

- předložit Dodatek č.1  smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 17.04.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1207/2020



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

56. schůze

číslo RMC/56/7/1025/20
ze dne 01.04.2020

Záměr pachtu - snížení rozsahu původně propachtované plochy
pozemků KN parc.č. 4135/14 a KN parc. č. 4155/6 dle uzavřené
pachtovní smlouvy č. S/120/17/0088 ze dne 26. 9. 2017 - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru pachtu pozemku KN parc. č. 4135/14 o výměře 12 104 m2 (snížení

výměry z 12 550 m2 o 446 m2) a pozemku KN parc. č. 4155/6 o výměře 185 m2 (snížení

výměry 311 m2 o 126 m2) společnosti Řepařský institut, spol. s r.o., s účinností od 15. 5. 2020,
za pachtovné ve výši 5.232,46 Kč/ha/rok, při zachování podmínek platné pachtovní smlouvy č.
S/120/17/0088 ze dne 26. 9. 2017, uzavřené na dobu neurčitou, na úřední desce MČ Praha 20.

2. ukládá

 - zveřejnit záměr pachtu pozemku KN parc. č. 4135/14 o výměře 12 104 m2 (snížení výměry

z 12 550 m2 o 446 m2) a pozemku KN parc. č. 4155/6 o výměře 185 m2 (snížení výměry

311 m2 o 126 m2) společnosti Řepařský institut, spol. s r.o., s účinností od 15. 5. 2020, za
pachtovné ve výši 5.232,46 Kč/ha/rok, při zachování podmínek platné pachtovní smlouvy č.
S/120/17/0088 ze dne 26. 9. 2017, uzavřené na dobu neurčitou, na úřední desce MČ 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.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 06.04.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1208/2020



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

56. schůze

číslo RMC/56/8/1018/20
ze dne 01.04.2020

Stanovisko MČ Praha 20, jako pronajímatele prostor sloužících k
podnikání v souvislosti s ohledem na vyhlášení nouzového stavu na
základě unesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194 -
(2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

-  jako pronajímatel s odkladem úhrad nájemného za užívání prostor sloužících k podnikání
a záloh na služby souvisejícími s užíváním takových pronajatých prostor za dobu 3/2020
až 5/2020 o 3 měsíce, a to s ohledem na vyhlášení nouzového stavu na základě unesení
vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ a následných přijatých
karanténních opatření s tímto souvisejících.

- jako pronajímatel s tím, že nebude  účtovat nájemcům prostor sloužících k podnikání úroky
z prodlení či jiné smluvní sankce za případné opožděné úhrady nájemného a záloh na služby
souvisejícími s užíváním takových pronajatých prostor za období od 3/2020 do 5/2020, ani
nebude z tohoto důvodu přistupovat k výpovědím příslušných smluv, a to po dobu od vyhlášení
nouzového stavu, na základě unesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako
SARS CoV-2/ a následných přijatých karanténních opatření s tímto souvisejících, do 31.8.2020,
 přičemž toto usnesení se nevztahuje na subjekty, které jsou s MČ v soudním sporu týkajícím
se užívání majetku.

2. ukládá

- zveřejnit toto usnesení RMČ na webových stránkách MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 03.04.2020

3. ukládá

- zaslat toto usnesení všem nájemcům komerčních nebytových prostor ve svěřené správě MČ
Praha 20

3.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 03.04.2020



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

- oslovit všechny nájemce komerčních nebytových prostor ve svěřené správě MČ Praha 20,
kteří nemají uhrazeny své závazky vůči MČ Praha 20 (za období do 29. 2. 2020), aby požádalo
tyto subjekty o uhrazení těchto pohledávek, a to nejpozději do 30. 6. 2020

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 03.04.2020

5. ukládá

- oslovit všechny nájemce komerčních nebytových prostor ve svěřené správě MČ Praha 20 s
cílem zjistit návrhy případných ekonomických opatření ( včetně konkrétního vyčíslení dopadu
antikoronavirových opatření na jejich ekonomickou situaci), s tím, že RMČ Praha 20 jejich
žádosti posoudí

5.1 Zodpovídá: Eva Alexová,
Místostarosta 2

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1220/2020



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

56. schůze

číslo RMC/56/9/1017/20
ze dne 01.04.2020

Informace o úhradách nájemného za obecní byty - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- informaci o úhradách nájemného v obecních bytech za období 12/2019 – 02/2020.

2. ukládá

- předložit RMČ informaci o úhradách nájemného za období 03/2020 (Termín: 10.4.2020),
04/2020 (Termín: 10.5.2020) a 05/2020 (Termín: 10.6.2020).

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta

Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/1221/2020


