
i
š

I
'
I
'
I
<

U
)

_
|

U
)

7
:

>
—

n
<

>
~

.S'T P’RLALPII\ 2.0

USNESENÍ

Rada městské části Praha 58. jednání datum konání:

20 17.04.2020

 

Čís. RMC/58/1/1047/20 — RMC/58/9/1055/20



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/ 1/ 1047/20

ze dne 17.04.2020

Schválení odpisových plánů na rok 2020 pro příspěvkové organizace -

(1.01)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

Odpisové plány příspěvkových orqanizací pro rok 2020:

Odpisový plán na rok 2020 — PO Chvalský zámek

Celková výše odpisů na rok 2020 —311 436,— Kč

Odpisový plán na rok 2020 — PO FZŠ Chodovická

Celková výše odpisů na rok 2020 — 375 247,— Kč

Odpisový plán na rok 2020 — MŠ Chodovická

Celková výše odpisů na rok 2020 — 29 500,— Kč

Odpisový plán na rok 2020 — PO MŠ U Rybníčku

Celková výše odpisů na rok 2020 — 16 896,—Kč

Odpisový plán na rok 2020 — PO zš Stoliňská

Celková výše odpisů na rok 2020 — 213 839,— Kč

Odpisový plán na rok 2020 — PO KC Horní Počernice

Celková výše odpisů na rok 2020 —162 864,— Kč

Odpisový plán na rok 2020 — PO ZŠ a MŠ Spojenců

Celková výše odpisů na rok 2020 — 170 334,— Kč

Odpisový plán na rok 2020 — PO ZŠ Ratibořická

Celková výše odpisů na rok 2020 — 226 068,— Kč

Odpisový plán na rok 2020 — PO Místní veřejná knihovna

Celková výše odpisů na rok 2020 — 7.424,- Kč

Příspěvková organizace DDM nemá žádný odepisovaný majetek ve své evidenci a

jejich odpisový plán je ve výši 0,- Kč.

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.



2. ukládá

OE písemně informovat příspěvkové organizace o schválení odpisových plánů na rok 2020.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.04.2020

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta

bod jednání: BJ/1218/2020

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/ 10/ 1056/20

ze dne 17.04.2020

Záměr bezúplatného nabytí stavby chodníku umístěné na pozemku

KN parc. č. 2198/145, parc. č. 2198/208 a parc. č. 2196/4, vše v

katastrálním území Horní Počernice, obec Praha - (2.07)

Rada městské části Praha 20

1. souhlasí

— se záměrem bezúplatného nabytí stavby chodníku v ulici Mezilesí, umístěné na obecním

pozemku KN parc. č. 2198/145, druh pozemku — ostatní plocha, způsob využití — ostatní

komunikace o výměře 53 m2, na pozemku parc. č. 2198/208, druh pozemku — ostatní

plocha, způsob využití — jiná plocha o výměře 51 m2 vzniklého sloučením pozemku KN parc.

č. 2198/208 o výměře 9 m2 a oddělením části pozemku KN parc. č. 2196/1 o výměře 42 m2

a na pozemku parc. č. 2196/4, druh pozemku — ostatní plocha, způsob využití — jiná plocha

o výměře 47 m2 vzniklého oddělením od pozemku KN parc. č. 2196/1, na základě GP Č.

5519—61/2019, vše v katastrálním území Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví společnosti

A + R s.r.o.

— s uzavřením darovací smlouvy se společností A + R s.r.o.

2. ukládá

— předložit záměr bezúplatného nabytí stavby chodníku v ulici Mezilesí, umístěné na obecním

pozemku KN parc. č. 2198/145, druh pozemku — ostatní plocha, způsob využití — ostatní

komunikace o výměře 53 m2, na pozemku parc. č. 2198/208, druh pozemku — ostatní

plocha, způsob využití — jiná plocha o výměře 51 m2 vzniklého sloučením pozemku KN parc.

č. 2198/208 o výměře 9 m2 a oddělením části pozemku KN parc. č. 2196/1 o výměře 42 m2

a na pozemku parc. č. 2196/4, druh pozemku — ostatní plocha, způsob využití — jiná plocha

o výměře 47 m2 vzniklého oddělením od pozemku KN parc. č. 2196/1, na základě GP Č.

5519—61/2019, vše v katastrálním území Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví společnosti

A + R s.r.o., k projednání v ZMC Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 18.05.2020

Místostarosta

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobé.



2.2 Zodpovídá: ."!ana Hájková, BBA, Termín: 18.05.2020

Clen rady

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Ing. Zdenělg Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Ing. Vilém Cáp, Místostarosta

Jana Hájková, BBA, Clen rady

bod jednání: BJ/1253/2020

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/11/ 1057/20

ze dne 17.04.2020

Žádost o dočasné prominutí a snížení nájmu dle nájemní smlouvy č.

S/120/2020/0092 - (2.08)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

— žádost společnosti Czech Outdoor s.r.o. ze dne 1. 4. 2020.

2. trvá

— na plnění nájemní smlouvy č. S/120/2020/0092 dle smluvního ujednání.

3. ukládá

— sdělit stanovisko RMČ žadateli

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2020

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Ing. Vilém Cáp, Místostarosta

Jana Hájková, BBA, Clen rady

bod jednání: BJ/1255/2020

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.



3953/2, parc. č. 3987/3, parc.č. 4066/2 a parc.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/ 12/ 1058/20

ze dne 17.04.2020

Prodej obecního pozemku parc. č. 169/13, parc. č. 3892/3, parc. č.

č. 4489/9 vše V k. ú.

Horní Počernice, obec Praha - (2.09)

Rada městské části Praha 20

1. souhlasí

— s prodejem pozemku parc. č. 169/13 o výměře 52 m2, druh pozemku — ostatní plocha, způsob

využití — ostatní komunikace, odděleného od pozemku KN parc. č. 169/9 dle geometrického

plánu č. 5392—20/2018, pozemku parc. č. 3892/3 o výměře 4 m2, druh pozemku — ostatní

plocha, způsob využití — jiná plocha, odděleného od pozemku KN parc. č. 3892/1 dle

geometrického plánu č. 5451—667/2018, pozemku parc. č. 3953/2 o výměře 52 m2, druh

pozemku — ostatní plocha, způsob využití — ostatní komunikace, odděleného od pozemku

KN parc. č. 3953 dle geometrického plánu č. 5392—20/2018, pozemku parc. č. 3987/3 o

výměře 315 m2, druh pozemku — ostatní plocha, způsob využití — ostatní komunikace,

odděleného z pozemku KN parc. č. 3987/1 dle geometrického plánu č. 5376—15/2018,

pozemku parc. č. 4066/2 o výměře 1082 m2, druh pozemku — ostatní plocha, způsob využití

— ostatní komunikace, odděleného z pozemku KN parc. č. 4066 dle geometrického plánu

č. 5392—20/2018, pozemku parc. č. 4489/9, o výměře 331 m2, druh pozemku — ostatní

plocha, způsob využití — ostatní komunikace, odděleného od pozemku KN parc. č. 4489/1

dle geometrického plánu č. 5390—20/2018, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, Správě

železniční dopravní cesty, státní organizaci, za celkovou kupní cenu ve výši 4 673.124,— Kč,

z důvodu zajištění veřejně prospěšné stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo)

— Praha — Vysočany (včetně)“.

— s uzavřením kupní smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací.

. ukládá

— předložit záměr prodeje pozemku parc. č. 169/13 o výměře 52 m2, druh pozemku — ostatní

plocha, způsob využití — ostatní komunikace, odděleného od pozemku KN parc. č. 169/9

dle geometrického plánu č. 5392—20/2018, pozemku parc. č. 3892/3 o výměře 4 m2, druh

pozemku — ostatní plocha, způsob využití — jiná plocha, odděleného od pozemku KN parc.

č. 3892/1 dle geometrického plánu č. 5451—667/2018, pozemku parc. č. 3953/2 o výměře

52 m2, druh pozemku — ostatní plocha, způsob využití — ostatní komunikace, odděleného od

pozemku KN parc. č. 3953 dle geometrického plánu č. 5392—20/2018, pozemku parc. č. 3987/3

o výměře 315 m2, druh pozemku — ostatní plocha, způsob využití — ostatní komunikace,

odděleného z pozemku KN parc. č. 3987/1 dle geometrického plánu č. 5376—15/2018,

pozemku parc. č. 4066/2 o výměře 1082 m2, druh pozemku — ostatní plocha, způsob využití

— ostatní komunikace, odděleného z pozemku KN parc. č. 4066 dle geometrického plánu

č. 5392—20/2018, pozemku parc. č. 4489/9, o výměře 331 m2, druh pozemku — ostatní

plocha, způsob využití — ostatní komunikace, odděleného od pozemku KN parc. č. 4489/1

dle geometrického plánu č. 5390—20/2018, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, Správě

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.



železniční dopravní cesty, státní organizaci, za celkovou kupní cenu ve výši 4 673.124,— Kč,

z důvodu zajištění veřejně prospěšné stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo)

— Praha — Vysočany (včetně)“, k projednání v ZMC Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 18.05.2020

Místostarosta

2.2 Zodpovídá: ."!ana Hájková, BBA, Termín: 18.05.2020

Clen rady

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Ing. Vilém Cáp, Místostarosta

Jana Hájková, BBA, Clen rady

bod jednání: BJ/1256/2020

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/ 13/ 1068/20

ze dne 17.04.2020

Informace o jednání ve věci pozemků sběrného dvora s panem Pelcem

-(2.10)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

Informace o průběhu jednání ve věci pozemků sběrného dvora (a vzájemně uplatněných

nároků na vydání bezdůvodného obohacení) s panem XXXXXX a jeho právním zástupcem Mgr.

XXXXXX, které se uskutečnilo dne 3.4.2020 v budově Uřadu městské části.

1.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp,

Místostarosta

2. souhlasí

s tím, že z důvodu obnovených jednání o možné směně pozemků vztahujících se ke sběrnému

dvoru s panem XXXXXX, nebudou prozatím ze strany městské části činěny prostřednictvím

externí advokátní kanceláře kroky vedoucí k vymáhání uplatněněho bezdůvodného obohacení,

zejména Rada městské části souhlasí s odkladem podání žaloby na vydání bezdůvodného

obohacení

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp,

Místostarosta

3. ukládá

informovat o přijatém usnesení o odložení podání žaloby externí advokátní kancelář

3.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Termín: 24.04.2020

Právník

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.



4. ukládá

Ing. Čápovi, aby s panem XXXXXX pokračoval v započatých jednáních

4.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 15.05.2020

Místostarosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, Proti: O, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbovra Lukšová Frantová, Právník

předkládá: Ing. Vilém Cáp, Místostarosta

bod jednání: BJ/1251/2020

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/ 14/ 1067/20

ze dne 17.04.2020

Stanovisko nájemce k usnesení č. RMC/53/14/0999/20 ze dne 20. 3.

2020 - (2.11)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

— stanovisko nájemce k usnesení č. RMC/S3/14/0999/20 ze dne 20. 3. 2020.

2. ukládá

— zajistit konání prohlídky nebytového prostorg č. 109 v 1. nadzemním podlaží budovy

Náchodská 868/28 za účasti některých členů RMC, nájemce a zástupce OHSaI.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.05.2020

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Ing. Vilém Cáp, Místostarosta

Jana Hájková, BBA, Clen rady

bod jednání: BJ/1258/2020

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/ 15/ 1065/20

ze dne 17.04.2020

Smlouva na pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - (2.12)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

Smlouvu na pojištění odpovědnosti zastupitelů obce za cenu 10 972,00 Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ Smlouvu na pojištění odpovědnosti zastupitelů obce za cenu

10 972,00 KČ

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 18.05.2020

Místostarosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: O, Zdržel se: O )

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubvínková, Referent rozpočtář

předkládá: Ing. Vilém Cáp, Místostarosta

bod jednání: BJ/1260/2020

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobé.



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/ 16/ 1066/20

ze dne 17.04.2020

Bezplatná inzerce v HPZ v měsíci květen pro místní podnikatele -

(2.13)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

poskytnutí bezplatné inzerce ve vydání Hornopočernického zpravodaje KVĚTEN 2020 (ročník

68), kdy příjem inzerce zajišťuje Chvalský zámek, příspěvková organizace, se sídlem Na

Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9 — Horní Počernice, a to jako pomoc počernickým

podnikatelům a živnostníkům, v souladu se zveřejněnými podmínkami pro toto období.

2. 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

poskytnutí bezplatné inzerce v květnovém vydání 2020 Hornopočernického zpravodaje, ročník

68

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.04.2020

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: O, Zdržel se: O )

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchvová, Rozpočtář PO

předkládá: Ing. Vilém Cáp, Místostarosta

předkládá: Jana Hájková, BBA, Clen rady

bod jednání: BJ/1257/2020

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/ 17/ 1059/20

ze dne 17.04.2020

Informace o připravovaných zákonech ovlivňujících úhrady nájemného

v bytech a prostorech k podnikání v souvislosti s epidemií koronaviru

SARS-CoV-2 - (2.14)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

informaci o aktuálním vývoji legislativní situace v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-

CoV—Z s dopadem na uzavřené nájemní vztahy k obecním bytům, resp. nebytovým prostorům

sloužícím k podnikání

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Jana Hájková, BBA, Clen rady

Ing. Vilém Cáp, Místostarosta

bod jednání: BJ/1250/2020

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobé.



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/ 18/ 1060/20

ze dne 17.04.2020

Návrh nařízení HMP, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. HMP, jímž

se vymezují oblasti HMP, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich

určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy -

(3.01)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

návrh nařízení HMP, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. HMP, jímž se vymezují oblasti

HMP, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v

souladu s cenovými předpisy.

2. ukládá

předat usnesení Rady MČ Praha 20 odboru dopravy MHMP.

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 24.04.2020

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2

bod jednání: BJ/1231/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/ 19/ 1061/20

ze dne 17.04.2020

Závazné stanovisko MŽP ČR (tzv. coherence stemp) k potvrzení

identity záměru posouzeného v rámci EIA na záměr „Optimalizace

železniční trati Lysá n. Labem - Praha Vysočany, 2. stavba" - (3.02)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

informaci, že MŽP ČR vydalo dne 8. 4. 2020 souhlasné stanovisko Č. j. MZP/2019/500/2428 k

ověření změn záměru "Optimalizace trati", v němž konstatuje, že nedošlo ke změnám záměru,

které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2

bod jednání: BJ/1243/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/2/1048/20

ze dne 17.04.2020

Zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje Městské části

Praha 20 - (1.02)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

záměr zpracovat aktualizaci Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 20

2. schvaluje

výběr zhotovitele aktualizace Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 20 — Mgr. Josefa

Mareše, IC: 88190633

3. ukládá

zajistit zpracování aktualizace Strategického plánu na období 2021 — 2028

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan,

Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Veronika Jáně, Koordinační, programový a projektový pracovník

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta

bod jednání: BJ/1245/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/20/ 1069/20

ze dne 17.04.2020

Priority dopravní politiky Zastupitelstvo MČ Praha 20 na svém 27.

zasedání dne 23. 4. 2018 schválilo materiál „Priority dopravní

politiky“ (usnesení ZMC/27/5/0154/18) a uložilo Radě předkládat

alespoň 1 x ročně materiál k případné aktualizaci a informaci o vývoji

jednotlivých globálních a specifických cílů. - (3.03)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

informaci o plnění globálních cílů materiálu "Priority dopravní politiky":

- Snížení intenzit průjezdné dopravy — cíl se nepodařilo naplnit.

— Vybudování kvalitních napojení na nadřazenou dálniční síť - globální cíl není splněn,

Pražský okruh není dobudován. Hotové jsou pouze úseky 510 Satalice — Běchovice, 512 —

D1 Vestec, 513 Vestec — Lahovice, 514 Lahovice — Slivenec, 515 Slivenec — Třebonice, 516

Třebonice — Řepy, 517 Řepy— Ruzyně. Úsek 511 Běchovice— D1 má závazné stanovisko EIA.

Úseky 518 Ruzyně — Suchdol, 519 Suchdol — Březiněves a 520 Březiněves — Satalice zatím

nemají závazné stanovisko orgánu EIA (u záměru 519 Suchdol— Březiněves byl v roce 2015

vydán závěr zjišťovacího řízení, který konstatuje, že záměr má významný vliv na ŽP a musí

být posuzován v procesu EIA).

- Zlepšení propojení MČP20 a přilehlými obcemi Středočeského kraje prostředky

udržitelné mobility - globální cíl je postupně naplňován — byla proznačena cyklotrasa EURO

VELO 4 propojující HMP se Středočeským krajem, v březnu 2020 byla dokončena dokumentace

k územnímu řízení na cyklolávku nad D11 a novou trasu cyklostezky do Klánovic.

- Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, zejména v dotyku s nadřazenou sítí místních

komunikací- globální cíl je postupně naplňován. Např. byl zrealizován bezpečný přechod na

Náchodské ulici 5 křižovatkou Stoliňská; silniční správní úřad MHMP na podnět OŽPD stanovil

trvalé dopravní značení „úsek častých nehod“ na Náchodské na Sychrově v místě, kde během

2 let došlo ke 2 smrtelným dopravním nehodám.

- Zlepšení prostupností území pro chodce a cyklisty- globální cíl je postupně naplňován

— nověje přeznačena cyklotrasa A50; v návrhu projektů nových mostů Božanovská a Bystrá se

počítá s umístěním smíšené cyklostezky dle studie zpracované MČ Praha 20 v roce 2017, MHMP

pFipravuje výkup pozemků pod cyklostezkou podél ulice Ve Žlíbku od rodiny Špačkových;

MČ Praha 20 vybudovala chodník spojující ulice Komárovská a Ve Žlíbku; v rámci stavby

"Optimalizace trati" budou v roce 2021 upraveny přechody přes trať Lukavecká a Bystrá a

rozšířeny i oba železniční mosty (Bártlova a Ve Žlíbku), aby pod nimi mohly být vybudovány

chodníky (cyklostezka).

— Podpora MHD a bezmotorové dopravy - cíl je postupně naplňován — ROPID zpracoval

koncepci „Rozvoj linek PID v Praze 2019 — 2029“. V materiálu je navrženo rozdělení linky 224
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na linku 204 a 224. Linka 204 bude obsluhovat LRS Chvaly a přes Svépravice bude zajišťovat

spojení Horních a Dolních Počernic. Provoz MHD dle koncepce byl zahájen 1. 12. 2019. Po

připomínkách občanů budou trasy linek 204 a 224 ještě částečně upraveny a vzniknou další

autobusové zastávky (viz usnesení číslo RMC/49/9/0929/2020 z 20. 2. 2020).

- Snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí — globální cíl je postupně

naplňován, má oporu v „Plánu udržitelné mobility“, který se v definovaní strategických cílů

věnuje mj. snížení uhlíkové stopy. Podíl veřejně, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní

práce zvýší ze 70% až na 73 %.

2. bere na vědomí

informaci o plnění jednotlivých specifických cílů materiálu "Priority dopravní politiky":

- Výstavba mimoúrovňové křižovatky Beranka- probíhá územní řízení na MÚK Beranka.

(spis se v současné době nachází u odvolacího orgánu). Jedna z větví MÚK Beranka —

Klánovická spojka bude posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na

Životní prostředí. Ve fázi studie se nachází vedení jižní propojky mezi komunikací Ve Žlíbku

a MÚK Beranka. Je zpracována DÚR na oHornopočernickou spojku a investor v současné době

kompetuje stanoviska dotčených orgánů státní správy.

- Napojení ulice Bystrá na dálnici D10 - cíl není plněn.

- Zklidnění dopravy na Náchodské - cíl je postupně plněn — je zpracována DÚR na

Hornopočernickou spojku (viz cíl výstavba MÚK Beranka), která má propojovat MÚK Beranka

a Náchodskou ulici aje chápána jako přeložka komunikace II/611 (Náchodská).

— Rozšíření D11 — protihluková opatření — cíl bude realizován jako samostatný stavební

záměr záměr „D11, stavba 1101, km 0,0 — exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové

uspořádání“

- SOKP (silniční okruh kolem Prahy) — cíl nebyl splněn.

— Optimalizace trati Praha — Lysá nad Labem — na jaře 2020 započala realizace tohoto

záměru.

— Podpora vybudování železničního podjezdu ulicí Bystrá a průchodu pro pěší v ulici

Ve Žlíbku - TSK a.s. zadala zpracování projektu mimoúrovňověho křízení Bystré společnosti

SUDOP Praha a.s. Realizace samotné stavby je stále plánována společně s rekonstrukcí

železničního koridoru na rok 2022. Stavba je projektována ve variantě „A“, tedy odvodnění

pomocí „štoly“. V současné době probíhají projektová práce na DÚR.

V rámci stavby "Optimalizace železniční trati" bude vybudován širší most Ve Žlíbku, aby pod

ním mohl být vystavěn chodník a cyklostezka.

- Modernizace cyklotrasy 8110 (A50) Horni Počernice — Klánovice — TSK

zpracovalo DÚR, která je v současné době projednávána s dotčenými subjekty.

— Propojení průmyslové zóny na k. ú. Cerný most na ulici Ocelkova — specifický cíl

není splněn.

— Parkování a P + R- samospráva MČ Praha 20 zahájila jednání s MHMP o výkupu pozemků

od SŽDCpro vybudování parkoviště u nádraží Horní Počernice. V srpnu 2019 byl zahájeno

stavební řízení na stavbu parkovacího domu na Černém mostě — výsledná kapacita bude 880

parkovacích míst.

3. ukládá

zajistit v dané věci (a ve spolupráci s OŽPD) stanovisko Komise dopravy RMČ Praha 20

3.1 Zodpovídá: Eva Alexová,

Místostarosta 2
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4. ukládá

předložit následně příslušný bod k projednání v ZMČ Praha 20.

4.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 31.12.2020

Místostarosta 2

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: O, Zdržel se: O )

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2

bod jednání: BJ/1232/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/21/1062/20

ze dne 17.04.2020

Stanovisko k umístění stavby RD, včetně přípojek a stavebních

úprav vjezdu na pozemku KN parc. č. 3765 a 3819/2 v k.ú. Horní

Počernice, obec Praha, v rámci stavby Novostavba RD v Praze -

Horních Počernicích na p. č. 2952/1 ul. Spojenců. - (3.04)

Rada městské části Praha 20

1. souhlasí

s umístěním stavby „Novostavba RD na p. Č. 2952/1 Horní Počernice“ v rozsahu projektové

dokumentace, vypracované f. Ateliér 322 s.r.o. z prosince 2019.

2. schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 3765 a 3819/2 o celkové výměře 37 m2 v k. ú. Horní Počernice,

na dobu určitou nepřesahující 28 dní.

uzavření nájemní smlouvy s panem XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám

(RD Spojenců)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2020

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2

Ing. Jindřich Jukl, Clen rady

bod jednání: BJ/1254/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/22/ 1063/ 20

ze dne 17.04.2020

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 2191/1 v k.

ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.05)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 2191/1 v k.ú. Horní Počernice,

obec Praha, za účelem zřízení, provozování a udržování vodovodní přípojky a vodoměrné

šachty v rozsahu 8 m2 a zřízení, provozování a udržování kanalizační přípojky a retenční

nádrže v rozsahu 38 m2 se společností A + R s.r.o.

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení služebnosti k podpisu. (A + R)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2020

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI

předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2

Ing. Jindřich Jukl, Clen rady

bod jednání: BJ/1259/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/23/ 1064/20

ze dne 17.04.2020

Oznámení o projednání návrhu zadání nového územního plánu obce

Radonice. - (4.01)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

oznámení ze dne 2.3.2020 o projednání návrhu zadání nového územního plánu obce Radonice

2. ukládá

dále sledovat pořizování nového územního plánu obce Radonice a po zpracování vlastního

návrhu územního plánu seznámit s tímto RMC P20 tak, aby bylo možné k němu včas uplatnit

případné připomínky

2.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 31.12.2021

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot,vReferent uzemního plánování

předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Clen rady

bod jednání: BJ/1239/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/3/1049/20

ze dne 17.04.2020

Peněžní odměna ředitelce příspěvkové organizace k životnímu jubileu -

(1.03)

Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí

informaci o nadcházejícím životním jubi|e_ředite|ky Základní školy,

Praha 9 — Horní Počernice, Ratibořická 1700

2. schvaluje

udělení peněžní odměny— ředitelce Základní školy, Praha 9 — Horní

Počernice, Ratibořická 1700, u příležitosti životního jubilea, ve výši dle neveřejné přílohy

3. ukládá

zabezpečit vyplacení peněžní odměny z fondu odměn příspěvkové organizace

ředitelce Základní školy, Praha 9 — Horní Počernice, Ratibořická 1700.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.05.2020

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta

bod jednání: BJ/1241/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/4/1050/20

ze dne 17.04.2020

Rozpočtové opatření č. 251 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v

souladu s usnesením ZMC č. ZMC/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 -

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MC - (2.01)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 24 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v souladu s usnesením ZMČ

č. ZMČ/11/1/0144/2O ze dne 24. 2.2020 — převod finančních prostředků v rámci rozpočtu

MČ ve výši 210,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 24 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované

v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 — převod finančních

prostředků v rámci rozpočtu MČ

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 18.05.2020

Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta

bod jednání: BJ/1233/2020

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobé.



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/5/1051/20

ze dne 17.04.2020

Rozpočtové opatření č. 2§ MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v

souladu s usnesením ZMC č. ZMC/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 -

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MC - (2.02)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 25 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v souladu s usnesením ZMČ

č. ZMČ/11/1/0144/2O ze dne 24. 2.2020 — převod finančních prostředků v rámci rozpočtu

MČ ve výši 155,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 25 MČ Praha 20 na rok 2020

schvalované souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 — převod

finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 18.05.2020

Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta

bod jednání: BJ/1246/2020

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobé.



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/6/1052/20

ze dne 17.04.2020

Rozpočtové opatření č. 2§ MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v

souladu s usnesením ZMC č. ZMC/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 -

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MC - (2.03)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 26 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v souladu s usnesením ZMČ

č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 — převod finančních prostředků v rámci rozpočtu

MČ ve výši 1 200,0 tis.Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 26 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované

v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 — převod finančních

prostředků v rámci rozpočtu MČ

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 18.05.2020

Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta

bod jednání: BJ/1247/2020

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobé.



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/7/1053/20

ze dne 17.04.2020

Rozpočtové opatření č. 2? MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v

souladu s usnesením ZMC č. ZMC/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 -

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MC - (2.04)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 27 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v souladu s usnesením ZMČ

č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 — převod finančních prostředků v rámci rozpočtu

MČ ve výši 1 500,0 tis.Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 27 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované

v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 — převod finančních

prostředků v rámci rozpočtu MČ

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 18.05.2020

Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta

bod jednání: BJ/1248/2020

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobé.



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/8/1054/20

ze dne 17.04.2020

Rozpočtové opatření č. 2? MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v

souladu s usnesením ZMC č. ZMC/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 -

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MC - (2.05)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 28 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v souladu s usnesením ZMČ

č. ZMČ/11/1/0144/2O ze dne 24. 2.2020 — převod finančních prostředků v rámci rozpočtu

MČ ve výši 1 245,0 tis.Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 28 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované

v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 — převod finančních

prostředků v rámci rozpočtu MČ

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 18.05.2020

Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta

bod jednání: BJ/1249/2020

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobé.



Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

58.schůze

číslo RMC/58/9/1055/20

ze dne 17.04.2020

Rozpočtové opatření č. 2? MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v

souladu s usnesením ZMC č. ZMC/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 -

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MC - (2.06)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 29 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v souladu s usnesením ZMČ

č. ZMČ/11/1/0144/2O ze dne 24. 2.2020 — převod finančních prostředků v rámci rozpočtu

MČ ve výši 7, 0 tis.Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 29 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované

v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 — převod finančních

prostředků v rámci rozpočtu MČ

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 18.05.2020

Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan Ing. Vilém Čáp

starosta místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta

bod jednání: BJ/1252/2020

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobé.


