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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

63. schůze

číslo RMC/63/1/1125/20
ze dne 29.05.2020

FZŠ Chodovická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 - (1.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Fakultní základní škola Praha 9-Horní Počernice,Chodovická 2250 za rok 2019
na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2019 - rozvaha k
31.12.2019, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019, příloha k 31.12.2019, přehled pohledávek k
31.12.2019, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2019.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 44.798.129,38 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 766.359,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 44.772.646,60 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 453.126,61 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2019 je 338.715,17 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářeského výsledku ve výši 338.715,17 Kč následovně:

Fond odměn  80% tj.   270.972,00 Kč

Rezervní fond  20% tj.   67.743,17 Kč
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3. ukládá

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a o
schválení účetní závěrky za rok 2019 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 26.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1271/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

63. schůze

číslo RMC/63/10/1134/20
ze dne 29.05.2020

Žádost ředitelky Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní
Počernice, Křovinovo nám. 115, o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na pořízení bezkontaktních teploměrů - (1.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám.
115, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořízení 5 ks infračervených bezkontaktních
teploměrů.

2. schvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace Mateřské škole „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice,
Křovinovo nám. 115, na pořízení 5 ks infračervených bezkontaktních teploměrů v celkové výši
10.084,- Kč vč. DPH.

3. ukládá

informovat ředitelku Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám.
115, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s poskytnutím účelové neinvestiční
dotace na pořízení 5 ks infračervených bezkontaktních teploměrů pro třídy v mateřské škole.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1349/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

63. schůze

číslo RMC/63/11/1135/20
ze dne 29.05.2020

Žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Spojenců 1408, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na
pořízení bezkontaktních teploměrů a webkamer - (1.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408, o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace za účelem pořízení 6 ks infračervených bezkontaktních
teploměrů pro třídy v mateřské škole a pro základní školu a 6 ks webkamer pro online výuku
v základní škole.

2. schvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole a Mateřské škole, Praha 9 - Horní
Počernice, Spojenců 1408, za účelem pořízení 6 ks infračervených bezkontaktních teploměrů
pro třídy v mateřské a základní škole a 6 ks webkamer pro online výuku v základní škole v
celkové výši 24.478,- Kč vč. DPH.

3. ukládá

informovat ředitelku Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců
1408, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s poskytnutím účelové neinvestiční
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dotace na pořízení 6 ks infračervených bezkontaktních teploměrů pro třídy v mateřské a
základní škole a 6 ks webkamer pro online výuku v základní škole

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1351/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

63. schůze

číslo RMC/63/12/1136/20
ze dne 29.05.2020

Žádost ředitelky Domu dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice,
Ratibořická 1899, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořízení
bezkontaktních teploměrů a antibakteriálního mýdla - (1.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Domu dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899, o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace na pořízení 3 ks infračervených bezkontaktních teploměrů a
antibakteriálního mýdla.

2. schvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice,
Ratibořická 1899, na pořízení 3 ks infračervených bezkontaktních teploměrů a
antibakteriálního mýdla v celkové výši 7.676,- Kč vč. DPH.

3. ukládá

informovat ředitelku Domu dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s poskytnutím účelové neinvestiční dotace
na pořízení 3 ks infračervených bezkontaktních teploměrů a antibakteriálního mýdla.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1356/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/13/1137/20
ze dne 29.05.2020

Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská
823, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořízení zařízení pro
distanční výuku, bezkontaktních teploměrů a dezinfekčního materiálu
– prevence vůči koronaviru SARS CoV-2 pro základní školu. - (1.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na pořízení zařízení pro distanční výuku, nákup bezkontaktních teploměrů
a dezinfekčního materiálu.

2. schvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská
823, na pořízení 2 ks infračervených bezkontaktních teploměrů, vybavení pro online výuku: 
  13 ks webkamer, 1 ks notebooku a 1 ks fotoaparátu pro vytváření výukových materiálů a
nákup dezinfekce v celkové výši 86.000,-Kč vč. DPH.

3. ukládá

informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, o usnesení Rady
m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořízení zařízení pro distanční
výuku, bezkontaktních teploměrů a dezinfekce.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1364/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

63. schůze

číslo RMC/63/14/1138/20
ze dne 29.05.2020

Žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na
pořízení bezkontaktních teploměrů, webkamer, mikrofonu s
reproduktorem, generátorů ozónu, bezdotykových dávkovačů
dezinfekce a dezinfekčního materiálu - prevence vůči koronaviru SARS
CoV-2 pro základní školu. - (1.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace na pořízení 8 ks infračervených bezkontaktních teploměrů, 5
ks generátorů ozonu, 4 ks stojanů s bezdotykovým dávkovačem dezinfekce, dezinfekce,
další ochranné pomůcky a techniku pro online výuku: 20 ks webkamer a 1 ks mikrofonu s
reproduktorem.

2. schvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická
1700, na pořízení 8 ks infračervených bezkontaktních teploměrů, 5 ks generátorů ozonu, 4
ks stojanů s bezdotykovým dávkovačem dezinfekce, dezinfekce, další ochranné pomůcky a
techniku pro online výuku: 20 ks webkamer a 1 ks mikrofonu s reproduktorem, v celkové výši
114.000,- Kč vč. DPH.

3. ukládá

informovat ředitelku Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na účelem
pořízení 8 ks infračervených bezkontaktních teploměrů, 5 ks generátorů ozonu, 4 ks stojanů
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s bezdotykovým dávkovačem dezinfekce, dezinfekce, další ochranné pomůcky a techniku pro
online výuku: 20 ks webkamer a 1 ks mikrofonu s reproduktorem.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1371/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/15/1139/20
ze dne 29.05.2020

Žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Spojenců 1408, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
na pořízení dezinfekce – prevence vůči koronaviru SARS CoV-2 pro
mateřskou a základní školu. - (1.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408,
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořízení dezinfekce – prevence vůči koronaviru
SARS CoV-2 pro mateřskou a základní školu.

2. schvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole a Mateřské škole, Praha 9 - Horní
Počernice, Spojenců 1408, za účelem pořízení dezinfekce – prevence vůči koronaviru SARS
CoV-2 pro mateřskou a základní školu v celkové výši 7.000,- Kč vč. DPH.

3. ukládá

informovat ředitelku Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců
1408, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s poskytnutím účelové neinvestiční
dotace na pořízení dezinfekce – prevence vůči koronaviru SARS CoV-2 pro mateřskou a
základní školu.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1372/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

63. schůze

číslo RMC/63/16/1140/20
ze dne 29.05.2020

Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250, o poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace
na pořízení bezkontaktních teploměrů a zařízení pro distanční výuku -
(1.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace na pořízení bezkontaktních teploměrů a
zařízení pro distanční výuku

2. schvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace Fakultní základní škole, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250, na pořízení 5 ks infračervených bezkontaktních teploměrů a zařízení
pro online výuku: stolního PC, monitoru, webkamery s monitorem, digitální webkamery se
záznamem, příslušenství a licence na software v celkové výši 50.000,- Kč vč. DPH.

3. schvaluje

poskytnutí účelové investiční dotace Fakultní základní škole, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250, na pořízení zařízení pro online výuku: interaktivní monitor s posuvným
stojanem v celkové výši 50.000,- Kč vč. DPH.
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4. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s poskytnutím účelové neinvestiční a investiční
dotace na pořízení bezkontaktních teploměrů a zařízení pro distanční výuku

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1373/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

63. schůze

číslo RMC/63/17/1141/20
ze dne 29.05.2020

Žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická
1900, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořízení generátorů
ozonu a dezinfekce – prevence vůči koronaviru SARS CoV-2 pro
mateřskou školu. - (1.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace na 4 ks generátorů ozonu a dezinfekce – prevence vůči koronaviru
SARS CoV-2 pro mateřskou školu.

2. schvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace Mateřské škole, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická
1900, na pořízení 4 ks generátorů ozonu a dezinfekce – prevence vůči koronaviru SARS CoV-2
pro mateřskou školu v celkové výši 52.000,- Kč vč. DPH.

3. ukládá

informovat ředitelku Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na pořízení 4 ks
generátorů ozonu a dezinfekce – prevence vůči koronaviru SARS CoV-2 pro mateřskou školu.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1374/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/18/1142/20
ze dne 29.05.2020

Návrh na jmenování členů školských rad za zřizovatele v základních
školách zřizovaných Městskou částí Praha 20 pro období 1.9.2020 –
31.8.2023 - (1.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. jmenuje

v souladu s § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členy školské
rady za zřizovatele s účinností od 1. 9. 2020 v:

Základní škole a Mateřské škole, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408:

Ing. Tamaru Spilkovou, Tomáše Kádnera

Fakultní základní škole, Praha  9 – Horní Počernice, Chodovická 2250:

Mgr. Alenu Štrobovou, Mgr. Evu Březinovou

Základní škole, Praha  9 – Horní Počernice, Stoliňská 823:

Ing. Petra Heriana, Jaroslava Kočího

Základní škole, Praha  9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700:

MVDr. Kláru Bonkovou, Mgr. Alexandru Kohoutovou

2. stanovuje

vyslovit poděkování končícím členům školských rad, které do funkce za zřizovatele pro období
od 1.9.2017 do 31.8.2020 jmenovala RMČ Praha 20, za jejich dosavadní činnost ve školských
radách zřizovaných Městskou částí Praha 20.



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

3. ukládá

seznámit s usnesením Rady m.č. Praha 20 ve věci jmenování členů školských rad za zřizovatele
ředitele základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 20.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 10.06.2020

4. ukládá

předat poděkování Rady m.č. Praha 20 končícím členům školských rad za zřizovatele, kterým
končí členství ke dni 31.8.2020.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 10.06.2020

5. ukládá

předat písemné jmenování nových členů školských rad za zřizovatele ředitelům základních
škol zřizovaných Městskou částí Praha 20.

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 10.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1389/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/19/1143/20
ze dne 29.05.2020

Výměna vnější prosklené fasády na ZŠ Stoliňská 2440/8, Praha 20,
Horní Počernice - (1.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na výměnu vnější prosklené fasády na ZŠ Stoliňská 2440/8, Praha
20, Horní Počernice se společností IKS-MARKETING s.r.o., IČ: 64941302 se sídlem Na Návsi
525/6, 111 01 Praha Dolní Měcholupy, za cenu 437 785,00 Kč bez DPH (529 720,00 Kč s DPH).

2. ukládá

uzavřít smlouvu o dílo na výměnu vnější prosklené fasády na ZŠ Stoliňská 2440/8, Praha
20, Horní Počernice se společností IKS-MARKETING s.r.o., IČ: 64941302 se sídlem  Na Návsi
525/6, 111 01 Praha Dolní Měcholupy.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 05.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/1380/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/2/1126/20
ze dne 29.05.2020

Dům dětí a mládeže-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 -
(1.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže za rok 2019 na základě
předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2019 - rozvaha k 31.12.2019,
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019, příloha k 31.12.2019, přehled pohledávek k 31.12.2019,
inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2019.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 12.073.901,46 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 3.600,- Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 12.009.481,17 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 850,- Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2019 je 67.170,29 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 67.170,29 Kč následovně:

Fond odměn  55,3% tj.    37.170,- Kč

Rezervní fond  44,7% tj.  30.000,29 Kč



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

3. ukládá

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a o
schválení účetní závěrky za rok 2019 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 26.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1272/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/20/1144/20
ze dne 29.05.2020

Návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo a poskytování služeb se společností
RENTEL a.s. - (1.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy zajišťující povinné vzdělávání úředníků a dalších zaměstnanců městské
části Praha 20 se společností RENTEL a.s. nazvaný "Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo a poskytování
služeb" ze dne 28. 8. 2018 na dobu určitou s účinností od 1.9.2020 do 31.8.2022 dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a poskytování služeb se společností RENTEL a.s.,
Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00, Praha 5 - Hlubočepy, IČ: 261 28 233

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 31.07.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/1363/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/21/1145/20
ze dne 29.05.2020

Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
"Lehké užitkové vozidlo o celkové hmotnosti do 3,5 t v provedení
třístranný sklápěč" - (1.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Lehké užitkové
vozidlo o celkové hmotnosti do 3,5 t v provedení třístranný sklápěč"

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20,
náhradník – Eva Alexová, místostarostka MČ Praha 20,
Ing. Vilém Čáp, místostarosta MČ Praha 20,
náhradník – Jana Hájková, BBA, radní MČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník – Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Bc. Vojtěch Šimáček, vedoucí OMH ÚMČ Praha 20,
náhradník - Jan Záloha, vedoucí oddělení zeleně OMH ÚMČ Praha 20,
Petr Báček, vedoucí oddělní MH ÚMČ Praha 20,
náhradník - Jaromír Dvořák, garážmistr OMH ÚMČ Praha 20

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny



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

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Lehké užitkové
vozidlo o celkové hmotnosti do 3,5 t v provedení třístranný sklápěč"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 05.06.2020

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/1350/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/22/1146/20
ze dne 29.05.2020

Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce "Stavební úpravy části 2.NP objektu č.p. 2807, Lipí 4a, Praha 20
– Horní Počernice, spojené se změnou užívání na bytovou jednotku" -
(1.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Stavební
úpravy části 2.NP objektu č.p. 2807, Lipí 4a, Praha 20 – Horní Počernice, spojené se změnou
užívání na bytovou jednotku"

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20,
náhradník - Eva Alexová, místostarostka MČ Praha 20,
Jana Hájková, BBA, radní MČ Praha 20,
náhradník - Ing. Vilém Čáp, místostarosta MČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSal ÚMČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSal ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSal ÚMČ Praha 20,
náhradník – Dana Králová, referent OHSal ÚMČ Praha 20,
Bc. Vojtěch Šimáček, vedoucí odboru MH ÚMČ Praha 20,náhradník – Petr Báček vedoucí
odd. MH ÚMČ Praha 20

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny



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

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce  "Stavební
úpravy části 2.NP objektu č.p. 2807, Lipí 4a, Praha 20 – Horní Počernice, spojené se změnou
užívání na bytovou jednotku"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 03.06.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/1400/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/23/1147/20
ze dne 29.05.2020

Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce "Změna užívání bytu na učebnu FZŠ Chodovická 2250/36, Horní
Počernice" - (1.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Změna
užívání bytu na učebnu FZŠ Chodovická 2250/36, Horní Počernice"

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:

Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20,
náhradník – Eva Alexová, místostarostka MČ Praha 20,
Ing. Vilém Čáp, místostarosta MČ Praha 20,
náhradník – Jana Hájková, BBA, radní MČ Praha 20,
PhDr. Pavel Wild, ředitel FZŠ Chodovická,
náhradník - Ing. Věra Geršlová, zástupkyně ředitele FZŠ Chodovická,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník – Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník – PhDr. Jiří Nohejl, referent OHSaI ÚMČ Praha 20

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny



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

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Změna užívání
bytu na učebnu FZŠ Chodovická 2250/36, Horní Počernice"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 12.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/1399/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/24/1148/20
ze dne 29.05.2020

KC Horní Počernice-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 -
(2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Kulturního centra Horní Počernice za rok 2019 na základě předložených
podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2019 - rozvaha k 31.12.2019, výkaz zisku a
ztráty k 31.12.2019, příloha k 31.12.2019, přehled pohledávek k 31.12.2019, inventarizace
rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2019

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 11.268.760,01 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 162.981,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 11.069.840,49 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 13.999,13,- KČ.

Hospodářský výsledek za rok 2019 je 347.901,39 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 347.901,39 Kč následovně:

Fond odměn  20% tj.  69.580 Kč

Rezervní fond 80% tj. 278.321,39,- Kč



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

3. ukládá

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a  o
schválení účetní závěrky za rok 2019 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 26.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1269/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/25/1149/20
ze dne 29.05.2020

Chvalský zámek-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Chvalský zámek,příspěvková organizace za rok 2019
na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2019 - rozvaha k
31.12.2019, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019, příloha k 31.12.2019, přehled pohledávek k
31.12.2019, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2019.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 8.768.710,14 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 1.473.848,40 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 8.604.853,55 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 1.258.360,62 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2019 je 379.344,37 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 347.344,37 Kč následovně:

Fond odměn  55% tj.  208.639,- Kč

Rezervní fond  45% tj. 170.705,37 Kč



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

3. ukládá

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a o
schválení účetní závěrky za rok 2019 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 26.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1270/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/26/1150/20
ze dne 29.05.2020

Místní veřejná knihovna-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019
- (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Místní veřejné knihovny, Praha 9-Horní Počernice, Náchodská 754 za rok 2019
na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2019 - rozvaha k
31.12.2019, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019, příloha k 31.12.2019, přehled pohledávek k
31.12.2019, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2019

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 6.412.984,03 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 6.019.020,46 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,00 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2018 je 393.963,57 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 393.963,57 Kč následovně:

Rezervní fond  36,5% tj.   143.963,57 Kč

Fond odměn  63,5% tj.      250.000,-   Kč



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

3. ukládá

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a o
schválení účetní závěrky za rok 2019 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 26.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1265/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/27/1151/20
ze dne 29.05.2020

Rozpočtové opatření č. 34 MČ Praha 20 na rok 2020 – poskytnutí
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a
sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých s výkonem sociálně-právní
ochrany dětí pro rok 2020 ve výši 1 571,2 tis. Kč. - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 34 MČ Praha 20 na rok 2020

- poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a
sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok
2020- ve výši 1 571,2 tis. Kč.

2. ukládá

informovat zastupitele na nejbližším řádném jednání ZMČ o schválení tohoto rozpočtového
opatření

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 22.06.2020
Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1366/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/28/1152/20
ze dne 29.05.2020

Rozpočtové opatření č. 35 MČ Praha 20 na rok 2020 – převod
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (telefony - policie) ve výši
1,5 tis. Kč - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 35 MČ Praha 20 na rok 2020

- převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (telefony - policie)

- ve výši 1,5 tis. Kč

2. ukládá

informovat zastupitele na nejbližším řádném jednání ZMČ o schválení tohoto rozpočtového
opatření

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 22.06.2020
Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1367/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/29/1153/20
ze dne 29.05.2020

Rozpočtové opatření č. 36 MČ Praha 20 na rok 2020 – převod
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (odbor OHSaI) ve výši
255,0 tis. Kč - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 36 MČ Praha 20 na rok 2020

- převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (odbor OHSaI)

- ve výši 255,0 tis. Kč

2. ukládá

informovat zastupitele na nejbližším řádném jednání ZMČ o schválení tohoto rozpočtového
opatření

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 22.06.2020
Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1369/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/3/1127/20
ze dne 29.05.2020

ZŠ Stoliňská-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 - (1.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Základní škola, Praha 9-Horní Počernice, Stoliňská 823 za rok 2019 na základě
předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2019 - rozvaha k 31.12.2019,
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019, příloha k 31.12.2019, přehled pohledávek k 31.12.2019,
inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2019.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 40.603.198,38Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 325.107,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 40.495.402,55Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 247.575,66Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2018 je 185.327,17 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 185.327,17 Kč následovně:

Fond odměn 80% tj.   148.261,00 Kč

Rezervní fond 20% tj.   37.066,17 Kč



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

3. ukládá

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a o
schválení účetní závěrky za rok 2019 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 26.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1261/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/30/1154/20
ze dne 29.05.2020

Rozpočtové opatření č. 37 MČ Praha 20 na rok 2020 – poskytnutí
účelové investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na podporu
projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy na rok 2020
(MŠ Chodovická - nádrže na dešťovou vodu s čerpáním) ve výši 90,0
tis. Kč - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 37 MČ Praha 20 na rok 2020

- poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na podporu projektů
ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy na rok 2020 (MŠ Chodovická - nádrže na
dešťovou vodu s čerpáním)

- ve výši 90,0 tis. Kč

2. ukládá

informovat zastupitele na nejbližším řádném jednání ZMČ o schválení tohoto rozpočtového
opatření

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 22.06.2020
Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1377/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/31/1155/20
ze dne 29.05.2020

Rozpočtové opatření č. 38 MČ Praha 20 na rok 2020 - poskytnutí
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a
sociálních věcí na výkon sociální práce pro rok 2020 ve výši 799,0 tis.
Kč - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 38 MČ Praha 20 na rok 2020

- poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních
věcí na výkon sociální práce pro rok 2020

- ve výši 799,0 tis. Kč

2. ukládá

informovat zastupitele na nejbližším řádném jednání ZMČ o schválení tohoto rozpočtového
opatření

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 22.06.2020
Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1385/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/33/1156/20
ze dne 29.05.2020

Žádost o výpůjčku technického vybavení na pouť ke sv. Antonínu do
Svépravic - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost pí Jany Sedlákové o zápůjčku technického vybavení - lavic - na pouť ke sv. Antonínu
do Svépravic, která se koná dne 14.6.2020

2. schvaluje

zapůjčení technického vybavení v rozsahu dvanácti lavic na pouť ke sv. Antonínu do Svépravic,
která se koná dne 14.6.2020, s dopravou technického vybavení na místo akce v 16:30 hod
a odvozem z akce v 18:30

3. ukládá

informovat žadatelku o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci týkající se zapůjčení technického
vybavení na pouť ke sv. Antonínu ve Svépravicích dne 14.6.2020

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.06.2020



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

zabezpečit technickou stránku poutě ke sv. Antonínu do Svépravic dne 14.6.2020, s dopravou
technického vybavení na místo poutě v 16:30 hod a odvozem v 18:30 hod

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 14.06.2020

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

Ing. Zbyněk Římal, Člen rady
bod jednání: BJ/1357/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/34/1157/20
ze dne 29.05.2020

Pronájem reklamní plochy v areálu Chvalské tvrze o výměře 2,4 m2 v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. revokuje

- usnesení č. RMC/56/13/1027/20 ze dne 1. 4. 2020

2. 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

1. 6. 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.



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

3. ukládá

- předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 01.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/1382/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/35/1158/20
ze dne 29.05.2020

Prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou
službou Třebešovská 17. - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy č. S/121/14/0032  bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou
Třebešovská 17 na dobu určitou  6 měsíců s platností od 1.7.2020 do 31.12.2020 s možností
dalšího prodloužení.

2. ukládá

informovat nájemce bytu o změně doby prodloužení nájemní smlouvy č. S/121/14/0032  bytu
č. 1 v Domě s pečovatelskou službou Třebešovská 17

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.06.2020

3. ukládá

připravit dodatek nájemní smlouvy č. S/121/14/0032 bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou
službou Třebešovská 17 na dobu určitou 6 měsíců s platností od 1.7.2020 do 31.12.2020 s
možností dalšího prodloužení.

3.1 Zodpovídá: Oddělení majetkoprávní Termín: 05.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/1347/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

63. schůze

číslo RMC/63/36/1159/20
ze dne 29.05.2020

Pronájem obecních pozemků KN parc. č. 785/3 o výměře 2505 m2
a KN parc. č. 785/4 o výměře 4627 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, za účelem pořádání lunaparku a hipodromu 2020 - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. neschvaluje

- pronájem pozemku KN parc. č. 785/3, druh pozemku - orná půda, o výměře 2505 m2 a

  pozemku KN parc. č. 785/4, druh pozemku - orná půda o výměře 4627 m2, vše v  k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou od 6. 7. do 27. 7. 2020  za cenu 1.000 Kč/den/
předmět pronájmu, panu Karlu Helferovi,  za účelem pořádání lunaparku a hipodromu

- uzavření nájemní smlouvy s panem Karlem Helferem

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/1368/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/37/1160/20
ze dne 29.05.2020

Žádost ředitelky Chvalského zámku, příspěvková organizace, o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořízení bezdotykových
dávkovačů dezinfekce. - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Chvalského zámku, příspěvková organizace, o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na pořízení 4 ks bezdotykových dávkovačů dezinfekce v konstrukčním provedení
stojanů.

2. schvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace Chvalskému zámku, příspěvková organizace, se sídlem
Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, na pořízení 4 ks bezdotykových
dávkovačů dezinfekce v konstrukčním provedení stojanů pro objekty Chvalský zámek a
Chvalská stodola, v celkové výši 19.000,- Kč vč. DPH.

3. ukládá

informovat ředitelku Chvalského zámku, příspěvková organizace, o usnesení Rady m.č. Praha
20 ve věci souhlasu s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na pořízení 4 ks bezdotykových
dávkovačů dezinfekce v konstrukčním provedení stojanů.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1370/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

63. schůze

číslo RMC/63/38/1161/20
ze dne 29.05.2020

Výroční zpráva Kulturního centra Horní Počernice za rok 2019 - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

výroční zprávu Kulturního centra Horní Počernice za rok 2019

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta

Ing. Zbyněk Římal, Člen rady
bod jednání: BJ/1242/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/39/1162/20
ze dne 29.05.2020

Výroční zpráva Chvalského zámku, příspěvková organizace za rok 2019
- (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

výroční zprávu Chvalského zámku, příspěvková organizace za rok 2019

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta

Ing. Zbyněk Římal, Člen rady
bod jednání: BJ/1390/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/4/1128/20
ze dne 29.05.2020

ZŠ Ratibořická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 - (1.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Základní škola, Praha 9-Horní Počernice, Ratibořická 1700 za rok 2019
na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2019 - rozvaha k
31.12.2019, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019, příloha k 31.12.2019, přehled pohledávek k
31.12.2019, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2019.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 50.289.130,78Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 346.700,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 50.289.069,91Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 68.111,00 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2018 je 278.649,87Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 278.649,87Kč následovně:

Rezervní fond 80% tj. 222.919,90Kč

Fond odměn 20%   tj.  55.729,97 Kč
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3. ukládá

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a o
schválení účetní závěrky za rok 2019 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 26.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1262/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/40/1163/20
ze dne 29.05.2020

Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č. ORO 1998 0014 ze dne 26. 8. 1998
- (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření Dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č. ORO 1998 0014 ze dne 26. 8. 1998

2. ukládá

- předložit Dodatek č. 10 smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/1386/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

63. schůze

číslo RMC/63/41/1164/20
ze dne 29.05.2020

Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha - Chvaly o
poskytnutí finančního daru na pořádání 7. ročníku Hudebního festivalu
u sv. Ludmily v Praze na Chvalech - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha - Chvaly o poskytnutí finančního
daru ve výši 50.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na pořádání 7. ročníku Hudebního
festivalu u sv. Ludmily v Praze na Chvalech

2. schvaluje

• poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha - Chvaly
ve výši 50.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na pořádání 7. ročníku Hudebního
festivalu u sv. Ludmily v Praze na Chvalech

• použití znaku městské části na propagačních materiálech festivalu
• udělení záštity pana starosty Mgr. Petra Měšťana

3. schvaluje

smlouvu č. S/30/2020/0021 o poskytnutí finančního daru

4. ukládá

informovat žadatele, Římskokatolickou farnost u kostela sv. Ludmily Praha - Chvaly, o usnesení
Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.06.2020
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5. ukládá

uzavřít s Římskokatolickou farností u kostela sv. Ludmily Praha - Chvaly, Na Chvalské tvrzi
860/1, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 63111357, smlouvu č. S/30/2020/0021 o
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Ing. Zbyněk Římal, Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent

bod jednání: BJ/1375/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/42/1165/20
ze dne 29.05.2020

Ukončení nájemní smlouvy č. S/120/2020/0094 ze dne 23. 3. 2020 -
(2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- ukončení nájemní smlouvy č. S/120/2020/0094 ze dne 23. 3. 2020 dohodou smluvních stran.

2. ukládá

- předložit Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. S/120/2020/0094 ze dne 23. 3. 2020
smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.05.2020

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/1398/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/44/1166/20
ze dne 29.05.2020

Žádost ředitelky Kulturní centrum Horní Počernice o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace za účelem úhrady testů na Covid 19 pro
účinkující divadelní soubory. - (2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Kulturní centrum Horní Počernice, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice,
Votuzská 379/11, o souhlas s poskytnutím účelové neinvestiční dotace, která bude v roce 2020
použita na náklady spojené s úhradou testů na Covid 19 pro účinkující divadelní soubory.

2. schvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100.000,- Kč, která bude čerpána v roce 2020,
a to Kulturnímu centru Horní Počernice, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Votuzská 379/11,
za účelem úhrady nákladů za testy na Covid 19 pro divadelní soubory, které budou účinkovat
v období června 2020 v Přírodním divadle Dády Stoklasy.

3. ukládá

informovat ředitelku Kulturního centra Horní Počernice, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice,
Votuzská 379/11 o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s poskytnutím účelové
neinvestiční dotace, která bude čerpána v roce 2020 za účelem úhrady nákladů za testy na



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

Covid 19 pro divadelní soubory, které budou účinkovat v období června 2020 v Přírodním
divadle Dády Stoklasy.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Ing. Zbyněk Římal, Člen rady

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

bod jednání: BJ/1401/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/45/1167/20
ze dne 29.05.2020

Informace o možnosti využití mentálně postižených lidí na úklid obce -
(3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o možnosti využít mentálně postižené lidi na provádění převážně úklidových prací na
pozemcích ve vlastnictví MČ Praha 20

2. ukládá

projednat se společností Etincelle o.s. smlouvu o poskytnutí služby na provádění úklidových
prací dle jejich nabídky a potřeb MČ a předložit návrh smlouvy ke schválení na další
jednání RMČ Praha 20

Zodpovídá: OMH                Termín: 12.6.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1365/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/46/1168/20
ze dne 29.05.2020

Schválení vzoru dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

důvody pro ukončení uzavřených smluv o výpůjčce s uživateli pečovatelské služby - změna
způsobu dovozu stravy s ohledem na vyšší hygienické nároky

2. schvaluje

vzor dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce

3. ukládá

ukončit uzavřené smlouvy o výpůjčce schválenou dohodou o ukončení smlouvy

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.06.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1358/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

63. schůze

číslo RMC/63/47/1169/20
ze dne 29.05.2020

Částečná revokace usnesení Rady MČ Praha 20 č. RMC/4/25/0070/18
ze dne 13.12.2018 - Informace o kácení stromů MČ Praha 20 - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. ruší

odst. 2 usnesení ve znění: Rada ukládá OMH ve spolupráci s OŽPD předkládat informace
radním + fotodokumentaci ve věci veškerých záměrů kácení stromů na pozemcích, které jsou
v majetku MČ Praha 20

2. ukládá

informovat emailem radní ve věci veškerých záměrů kácení stromů na pozemcích, které jsou
v majetku MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 01.06.2020

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/1352/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/48/1170/20
ze dne 29.05.2020

Opravy místních komunikací 2020 - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

ukončení poptávkového řízení na "Opravu místních komunikací 2020".

2. schvaluje

uzavření rámcové smlouvy o dílo na opravy místních komunikací na rok 2020 se společností
ASKO, s.r.o.

3. ukládá

zajistit podpis smlouvy o dílo na opravy místních komunikací na rok 2020.

Zodpovídá starosta MČ Praha 20  Termín: 12.6.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Irena Dorňáková, Asistentka
Vojtěch Šimáček, Vedoucí OMH

předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1354/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/49/1171/20
ze dne 29.05.2020

Ukončené poptávkové řízení na nákup kombinované lopaty 4v1 pro
stroj Locust 903 a 853 - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

ukončené poptávkové řízení na nákup kombinované lopaty 4v1 pro stroj LOKUST 903 a 853

2. schvaluje

výběr dodavatele na nákup kombinované lopaty 4v1, dle výsledku poptávkového řízení,
společnost Rašovec, s.r.o.

3. ukládá

uzavřít objednávku v programu GINIS na nákup kombinované lopaty 4v1 se společností
Rašovec, s.r.o. IČ: 28415779 za částku 62.980.- Kč bez DPH.

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 12.06.2020

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/1353/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/5/1129/20
ze dne 29.05.2020

ZŠ a MŠ Spojenců-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 -
(1.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Základní škola a Mateřská škola, Praha 9-Horní Počernice, Spojenců 1408  za
rok 2019 na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2019 - rozvaha
k 31.12.2019, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019, příloha k 31.12.2019, přehled pohledávek
k 31.12.2019, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2019.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 23.407.231,67 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 72.780,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 23.176.175,20 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 2.900,00 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2019 je 300.936,47 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 300.936,47 Kč následovně:

Fond odměn 23% tj.  69.215 Kč

Rezervní fond 77% tj. 231.721,47 Kč



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

3. ukládá

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a o
schválení účetní závěrky za rok 2019 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 26.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1263/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/50/1172/20
ze dne 29.05.2020

Změna smlouvy o poskytnutí služby Elektromobilita se společností ČEZ
a.s. - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

provedení přeregistrace a uzavření smlouvy o poskytnutí služby Elektromobilita se společností
ČEZ a.s.

2. ukládá

provést přeregistraci v systému společnosti ČEZ a.s.

Zodpovídá: Odbor místního hospodářství       Termín: 12.6.2020

3. ukládá

podepsat smlouvu o poskytnutí služby elektromobilita se společností ČEZ a.s.

Zodpovídá: Starosta MČ Praha 20     Termín: 20.6.2020

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/1355/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/51/1173/20
ze dne 29.05.2020

Výroční zpráva Pečovatelské služby MČ Praha 20 za rok 2019 - (3.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

výroční zprávu Pečovatelské služby Městské části Praha 20 za rok 2019

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/1283/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/52/1174/20
ze dne 29.05.2020

Stanovisko k umístění stavby přípojek pro pozemek KN parc. č. 4261/2
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, ul. Semonická - (3.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním vodovodní, kanalizační a elektro přípojky na pozemku p. č. 4254/11 a 4263/6 v
k. ú. Horní Počernice, v rozsahu projektové dokumentace „Kanalizační, vodovodní a elektro
přípojka pro p. č. 4261/2 ul. Semonická Horní Počernice“, vypracované Ing. F. Smetanou,
v únoru 2020.

2. schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 4254/11 a 4263/6 o celkové výměře 31 m2 v k. ú. Horní
Počernice, na dobu určitou nepřesahující 28 dní.

uzavření nájemní smlouvy s panem XXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
(přípojky 4261/2)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/1379/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/53/1175/20
ze dne 29.05.2020

Stanovisko k umístění stavby přípojek pro pozemek KN parc. č.
4262/25 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, ul. Semonická. - (3.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním vodovodní, kanalizační a elektro přípojky na pozemku p. č. 4254/11 a 4262/3 v
k. ú. Horní Počernice, v rozsahu projektové dokumentace „Kanalizační, vodovodní a elektro
přípojka pro p. č. 4262/25 ul. Semonická Horní Počernice“, vypracované Ing. F. Smetanou,
v únoru 2020.

2. schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 4254/11 a 4262/3 o celkové výměře 37 m2 v k. ú. Horní
Počernice, na dobu určitou nepřesahující 28 dní.

uzavření nájemní smlouvy s paní XX XXXXXXXXXX

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
(přípojky 4262/25)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/1383/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/54/1176/20
ze dne 29.05.2020

Stanovisko k umístění stavby přípojek pro pozemek KN parc. č. 4263/1
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, ul. Semonická. - (3.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním vodovodní, kanalizační a elektro přípojky na pozemku p. č. 4254/11 a 4263/6 v
k. ú. Horní Počernice, v rozsahu projektové dokumentace „Kanalizační, vodovodní a elektro
přípojka pro p. č. 4263/1 ul. Semonická Horní Počernice“, vypracované Ing. F. Smetanou,
v únoru 2020.

2. schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 4254/11 a 4263/6 o celkové výměře 31 m2 v k. ú. Horní
Počernice, na dobu určitou nepřesahující 28 dní.

uzavření nájemní smlouvy s panem XXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
(přípojky 4263/1)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/1381/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/55/1177/20
ze dne 29.05.2020

Stanovisko k umístění stavby přípojek pro pozemek KN parc. č.
4262/26 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, ul. Semonická - (3.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním vodovodní, kanalizační a elektro přípojky na pozemku p. č. 4254/11 a 4262/3 v
k. ú. Horní Počernice, v rozsahu projektové dokumentace „Kanalizační, vodovodní a elektro
přípojka pro p. č. 4262/26 ul. Semonická Horní Počernice“, vypracované Ing. F. Smetanou,
v únoru 2020.

2. schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 4254/11 a 4262/3 o celkové výměře 37 m2 v k. ú. Horní
Počernice, na dobu určitou nepřesahující 28 dní.

uzavření nájemní smlouvy s panem Ing. XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX
XXXX XX XXXXXXXX

   



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

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
(přípojky 4262/26)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/1384/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/56/1178/20
ze dne 29.05.2020

Stanovisko ke společnému řízení - „Novostavba rodinného domu na
pozemcích 2836 a 2837 v Horních Počernicích“ - (3.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Novostavba rodinného domu na pozemcích parc. č. 2836 a 2837 v Horních
Počernicích“ v rozsahu projektové dokumentace, vypracované Ing. M. Bartošem z ledna  2020.

2. schvaluje

pronájem části pozemku KN p. č. 3862 o celkové výměře 12 m2 v k. ú. Horní Počernice, na
dobu určitou nepřesahující 28 dní.

uzavření nájemní smlouvy s paní XX XXXXXXXXXXXXX

3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.06.2020

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

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/1393/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/57/1180/20
ze dne 29.05.2020

Informace o shromáždění podkladů k vydání rozhodnutí v řízení o
udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů
dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - společnost RPG
Recykling, s.r.o. (v areálu Pragorent) - zařízení ke sběru, skladování,
třídění a drcení pneumatik - (3.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci Odboru ochrany prostředí MHMP o shromáždění podkladů k vydání rozhodnutí v
řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech se společností RPG Recykling, s.r.o. (v areálu Pragorent)
pro provozování zařízení ke sběru, skladování, třídění a drcení pneumatik..

2. trvá

na doplnění podkladů o hlukovou studii, která prokáže, že drtička pneumatik nebude mít vliv
na zvýšení hlukové zátěže okolí, které je v současné době silně zatíženo hlukem z dopravy,
včetně železniční, a z okolních provozů nejen v areálu Pragorent.

3. ukládá

zaslat usnesení Rady do 3. 6. 2020 na OOP MHMP.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 03.06.2020

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/1387/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/58/1179/20
ze dne 29.05.2020

Informace OCP MHMP o shromáždění podkladů k vydání rozhodnutí
v řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo
výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
- společnost Kovosteel Recykling, s.r.o. (v areálu Pragorent)- zařízení
ke sběru, skladování a třídění odpadu - plastový odpad, papírové a
lepenkové obaly, plastové obaly, směsné obaly, skleněné obaly, papír a
lepenka, železo a ocel - (3.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o tom, že Odbor ochrany prostředí MHMP shromáždil podklady pro vydání rozhodnutí
v řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst.
1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech se společností Kovosteel Recykling, s.r.o. (v areálu
Pragorent při ulici Jiřího ze Vtelna).

2. souhlasí

s provozováním zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro firmu
KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., IČ: 29290589, se sídlem  Brněnská 1372, 686 03 Staré Město.



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

3. ukládá

zaslat usnesení rady do 3. 6. 2020 na OOP MHMP.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 03.06.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

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/1388/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/59/1181/20
ze dne 29.05.2020

Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací MČ Praha 20 za I.
pololetí 2020 - (4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odměny za I. pololetí roku 2020 ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Městská část Praha 20, předložené v písemné formě dle neveřejné přílohy

2. ukládá

informovat ředitele příspěvkových organizací o udělené odměně za I. pololetí roku 2020
a zajistit výplatu schválené odměny ředitelům příspěvkových organizací prostřednictvím
mzdového účetního příspěvkové organizace

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.06.2020

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/1359/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/6/1130/20
ze dne 29.05.2020

MŠ Chodovická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 - (1.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Mateřská škola, Praha 9-Horní Počernice, Chodovická 1900 za rok 2019
na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2019 - rozvaha k
31.12.2019, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019, příloha k 31.12.2019, přehled pohledávek k
31.12.2019, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2019

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 35.207.530,04 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 15.600,- Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 34.803.770,92 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši  0,- Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2018 je 419.359,12 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 419.359,12 Kč následovně:

Rezervní fond  80% tj.   335.487,- Kč

Fond odměn  20% tj.   83.872,12 Kč



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

3. ukládá

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a o
schválení účetní závěrky za rok 2019 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 26.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1266/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/60/1182/20
ze dne 29.05.2020

Návrh na otištění křížovky v Hornopočernickém zpravodaji - (5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh pana radního Bc. Petra Růžičky, DiS na otištění křížovky v periodiku MČ Praha 20
Hornopočernický zpravodaj, a to v dvojčíslí 7-8/2020 dle přílohy č. 1.

2. schvaluje

záměr uveřejnění křížovky v periodiku MČ Praha 20 Hornopočernický zpravodaj, a to v dvojčíslí
7-8/2020 dle přílohy č. 1. s tím, že vytištění křížovky v periodiku zajistí Chvalský zámek,
příspěvková organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice a
vynaložené náklady pokryje z neinvestičního provozního příspěvku roku 2020.

3. 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 souhlasu se
záměrem uveřejnění křížovky v Hornopočernickém zpravodaji.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.06.2020

4. ukládá

informovat ředitelku Chvalského zámku, příspěvková organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi
857, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice o postupu, kdy organizace zajistí vytištění křížovky s



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

parametry zadání dle přílohy č. 1 a vynaložené náklady pokryje z neinvestičního provozního
příspěvku roku 2020 od zřizovatele.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.06.2020

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Bc. Petr Růžička, DiS., Člen rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1394/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/7/1131/20
ze dne 29.05.2020

MŠ U Rybníčku-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 - (1.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Mateřská škola" U Rybníčku", Praha 9-Horní Počernice, Křovinovo nám. 115 za
rok 2019 na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2019 - rozvaha
k 31.12.2019, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019, příloha k 31.12.2019, přehled pohledávek
k 31.12.2019, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2019

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 13.748.176,97 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 28.750,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 13.731.655,58 Kč.

Celkové výdaje z hospodářské činnosti jsou ve výši 3.529,83 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2018 je 41.741,56 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 41.741,56 Kč následovně:

Fond odměn  80% tj.    33.393,- Kč

Rezervní fond  20%  tj.  8.348,56 Kč



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

3. ukládá

Informovat příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a o
schválení účetní závěrky za rok 2019 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 26.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1267/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/8/1132/20
ze dne 29.05.2020

Rezignace tajemníka Komise pro projekt Zdravá MČ a MA 21 - (1.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

rezignaci Bc. Veroniky Jáně na funkci tajemníka Komise pro projekt Zdravá MČ a MA 21 ke
dni 1. 6. 2020

2. ukládá

informovat paní Bc. Veroniku Jáně, že RMČ vzala její rezignaci na vědomí

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 01.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/1361/2020



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

63. schůze

číslo RMC/63/9/1133/20
ze dne 29.05.2020

Žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 1900, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořízení
bezkontaktních teploměrů pro třídy v mateřské škole - (1.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace na pořízení 14 ks infračervených bezkontaktních teploměrů pro
třídy v mateřské škole.

2. schvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace Mateřské škole, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická
1900, na pořízení 14 ks infračervených bezkontaktních teploměrů v celkové výši 28.000,- Kč
vč. DPH.

3. ukládá

informovat ředitelku Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na pořízení
14 ks infračervených bezkontaktních teploměrů pro třídy v mateřské škole.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.06.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/1348/2020


