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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

70. schůze

číslo RMC/70/1/1331/20
ze dne 21.08.2020

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku "Zabezpečovací
systém pro budovy úřadu MČ Praha 20" - (1.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Zabezpečovací systém
pro budovy úřadu MČ Praha 20" se společností SIDET.CZ s.r.o., Boženy Němcové 330, 250 82
Úvaly, IČ 06613918, s nabídkovou cenou 533 902 Kč bez DPH (646 022 Kč včetně DPH), dle
doporučení výběrové komise

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zabezpečovací systém pro budovy úřadu
MČ Praha 20" se společností SIDET.CZ s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/1595/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

70. schůze

číslo RMC/70/12/1341/20
ze dne 21.08.2020

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01:
Aktualizace 2020 - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou koncepci "Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01:
Aktualizace 2020".

2. konstatuje, že

koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020“
bude mít vliv na životní prostředí na území městské části Praha 20. Kvalitu životního prostředí
významně ovlivní opatření „Kompletní dostavba Pražského okruhu“, které odvede dopravu
z centrální části aglomerace Praha do částí okrajových, kde se výrazně zvýší intenzita dopravy
a tedy i znečišťování ovzduší (PM10 a PM2,5, oxidy dusíku).

3. trvá

na umístění měřící stanice na katastru Horních Počernic, která by měřila imise z dopravy
i stacionárních zdrojů znečištění. Tím se podaří eliminovat chyby ve vstupních datech i
identifikovat dosud neidentifikovatelné zdroje znečištění, na něž odkazuje mj. analýza příčin
znečištění ovzduší.

Vzhledem k tomu, že opatření „Kompletní dostavba Pražského okruhu“, odvede dopravu
z centrální části aglomerace Praha do okrajových částí, dojde k výraznému nárůstu intenzit
dopravy a tudíž k dalšímu zhoršení kvality ovzduší, které není v této části aglomerace Praha
žádným způsobem monitorováno.

Na katastru Horních Počernic se nachází Pražský okruh (dálnice D0) s dopravní intenzitou 50
tis./vozidel/den, dálnice D11 s dopravní intenzitou 44 tis./vozidel/den a dálnice D10 s dopravní
intenzitou 43 tis./vozidel/den (data získaná dne 19. 8. 2020 z ŘSD).  Dopravní intenzity na
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D0, D10 a D11 narůstají každým rokem, i z toho důvodu je připravené rozšíření D11 v úseku
km 0,0 – 8,0 km na 6 pruhů. V současné době ŘSD též připravuje oznámení EIA na rozšíření
D10 na šestipruhové uspořádání na katastru Horních Počernic (viz zjišťovací řízení "D10 MÚK
Radonice - MÚK Satalice: zkapacitnění na 6ti pruh").

Výrazné dopravní zatížení představuje v současné době též komunikace Náchodská, která je
mimo dálnice D10 a D11 významnou spojnicí této části Prahy a Středočeského kraje. Dopravní
intenzita na křižovatce ulic Náchodské a Stoliňské činí dle sčítání TSK za rok 2019 12 190
vozidel/den. Opatření "Komplexní dostavba Pražského okruhu" zcela jistě zlepší kvalitu ovzduší
v centrální části aglomerace Praha. Nicméně bude mít za následek zvýšení intenzit dopravy v
částech okrajových (viz např. EIA k "D0 511 Běchovice - D1).

Na území MČ Praha 20 nebo v těsném sousedství se též nachází množství zdrojů REZZO 1
– např. Cemex Czech Republic s.r.o.- betonárka Horní Počernice, Czech facility – OC Černý
most, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., MAKRO Cash and Carry ČR, s.r.o., Hornbach
Baumarkt CS, s.r.o., Seznam.cz - KOKURA, FERRATT INTERNATIONAL CZECH, s.r.o. - tiskárna,
Breadway, Metrostav a.s. - stavební dvůr Bystrá, Akontext, s.r.o., Wavin Ekoplastic, s.r.o.,
InColour – prášková lakovna, LOGIC tiskárna Ve Žlíbku, Tronic, s.r.o., In Digital Czech, a.s.,
které mají významný vliv na kvalitu ovzduší a dochází ke kumulaci se znečištěním s vlivy z
dopravy.

Dále se na katastru Horních Počernic nachází nejrozsáhlejší halová pole z celé aglomerace
Praha, která jsou vytápěna jednotlivými nevyjmenovanými stacionárními zdroji (stovky
jednotlivých nevyjmenovaných stacionárních zdrojů), které jsou zejména v zimním období
významným znečišťovatelem ovzduší.

4. ukládá

zaslat usnesení na Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP ČR.

4.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 27.08.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1587/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

70. schůze

číslo RMC/70/14/1338/20
ze dne 21.08.2020

Stanovisko k umístění stavby „ RD Horní Počernice – povolení sjezdu
k. ú.: Horní Počernice (643777), p. č.: 1148, 1147, č.p.: Třebešovská
529/57“ - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „ RD Horní Počernice – povolení sjezdu k.ú.: Horní Počernice (643777),
p.č.: 1148, 1147, č.p.: Třebešovská 529/57“  v rozsahu projektové dokumentace, vypracované
Ing. O. Matysem z dubna  2020.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku p. č. 3836 o celkové výměře 20 m2 v k. ú. Horní Počernice, na
dobu určitou nepřesahující 28 dní.

- uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
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3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/1609/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

70. schůze

číslo RMC/70/15/1339/20
ze dne 21.08.2020

Stanovisko k umístění stavby „Napojení sjezdu RD č. p. 1377 Horní
Počernice“ - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Napojení sjezdu RD č. p. 1377 Horní Počernice na pozemku p. č. 3771
„ v rozsahu projektové dokumentace vypracované v květnu  2020.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku p. č. 3771 o celkové výměře 20 m2  v k. ú. Horní Počernice, na
dobu určitou nepřesahující 28 dní.

- uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX
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3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
(vjezd Spojenců)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/1611/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

70. schůze

číslo RMC/70/16/1340/20
ze dne 21.08.2020

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „Stavba
č. 42125 – Hornopočernická spojka“ - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Stavba č. 42125 – Hornopočernická spojka“ v rozsahu projektové
dokumentace, vypracované Ing. Jiřím Lebedou s. r. o. z listopadu 2019.

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Hornopočernická spojka)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2020

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/1608/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

70. schůze

číslo RMC/70/17/1342/20
ze dne 21.08.2020

Aktualizace Organizačního řádu ÚMČ - (4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

aktualizaci Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 20 dle přílohy č. 1, včetně zřízení
pracovního místa na OMH, a to s účinností od 1. 9. 2020

2. ukládá

seznámit zaměstnance s aktualizovaným Organizačním řádem

2.1 Zodpovídá: , Termín: 01.09.2020
tajemník

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/1362/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

70. schůze

číslo RMC/70/3/1330/20
ze dne 21.08.2020

Návrh novely nařízení č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje
reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve
znění pozdějších předpisů - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh novely nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená
na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů, a k
předloženému návrhu neuplatňuje připomínky.

2. ukládá

vedoucímu odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20 informovat
Magistrát hl. m. Prahy o přijatém usnesení.

2.1 Zodpovídá: Ing. Milan Hejkrlík, Termín: 28.08.2020
Vedoucí OZOSA

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
zpracoval: Ing. Milan Hejkrlík, Vedoucí OZOSA
bod jednání: BJ/1602/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

70. schůze

číslo RMC/70/4/1333/20
ze dne 21.08.2020

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 3799 o výměře cca 2,5 m2
a části pozemku KN parc. č. 1990 o výměře cca 1 m2 a KN parc. č. 1991
o výměře cca 1 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části pozemku KN parc. č. 3799 o výměře cca 2,5 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, společnosti Smart Green s.r.o., na dobu určitou, od 25. 8. 2020 do 21. 9. 2020, za cenu

85 Kč/m2/měsíc, tj. 195,62 Kč/předmět pronájmu/28 dní, za účelem umístění reklamního
banneru o rozměrech 0,3 x 2,5 m s výškou 1,8 metru, který bude sloužit k propagaci akce
„Burza rybiček“, kterou společnost opakovaně pořádá ve Stodole v areálu Chvalské tvrze.

- pronájem části pozemku KN parc. č. 1990 o výměře cca 1 m2  a části pozemku KN parc.

č. 1991 o výměře cca 1 m2, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti Smart Green
s.r.o., na dobu určitou, v den konání akce „Burza rybiček“, tj. dne 12. 9. 2020, za cenu 10
Kč/1 směrová tabule/den.

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

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.08.2020

3. souhlasí

- se záměrem pronájmu části pozemku KN parc. č. 3799 o výměře cca 2,5 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, společnosti Smart Green s.r.o., na dobu určitou, od 22. 9. 2020 do

10. 12. 2020, za cenu 85 Kč/m2/měsíc, tj. 212,50 Kč/předmět pronájmu/měsíc, za účelem
umístění reklamního banneru o rozměrech 0,3 x 2,5 m s výškou 1,8 metru, který bude sloužit
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k propagaci akce „Burza rybiček“, kterou společnost opakovaně pořádá ve Stodole v areálu
Chvalské tvrze.

- se záměrem pronájmu části pozemku KN parc. č. 1990 o výměře cca 1 m2 a části pozemku KN

parc. č. 1991 o výměře cca 1 m2, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti Smart Green
s.r.o., na dobu určitou, vždy v den konání akce „Burza rybiček“, za cenu 10 Kč/1 směrová
tabule/den.

4. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 3799 o výměře cca 2,5 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, společnosti Smart Green s.r.o., na dobu určitou, od 22. 9. 2020 do

10. 12. 2020, za cenu 85 Kč/m2/měsíc, tj. 212,50 Kč/předmět pronájmu/měsíc, za účelem
umístění reklamního banneru o rozměrech 0,3 x 2,5 m s výškou 1,8 metru, který bude sloužit
k propagaci akce „Burza rybiček“, kterou společnost opakovaně pořádá ve Stodole v areálu
Chvalské tvrze, na úřední desce MČ Praha 20.

-  zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 1990 o výměře cca 1 m2 a části

pozemku KN parc. č. 1991 o výměře cca 1 m2, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti
Smart Green s.r.o., na dobu určitou, vždy v den konání akce „Burza rybiček“, za cenu 10 Kč/1
směrová tabule/den, na úřední desce MČ Praha 20.

  

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.08.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/1605/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

70. schůze

číslo RMC/70/5/1334/20
ze dne 21.08.2020

Pronájem nebytových prostor umístěných v pavilonu A a pavilonu B,
budovy FZŠ Chodovická č.p. 2250, v Praze 9 – Horních Počernicích -
(2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem nebytových prostor umístěných v pavilonu A a pavilonu B budovy FZŠ Chodovická,
č.p. 2250, v Praze 9 – Horních Počernicích, Gymnáziu, Praha 9, Chodovická 2250, IČO: 493
71 185, se sídlem Chodovická 2250, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice v rozsahu grafické
přílohy, na dobu určitou od 2.9.2020 do 31.8.2030, za nájemné ve výši 1 992.410,- Kč/
předmět pronájmu/rok, za účelem provozu – výuky gymnázia.

- uzavření nájemní smlouvy s Gymnáziem, Praha 9, Chodovická 2250
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2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 01.09.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1607/2020



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

70. schůze

číslo RMC/70/6/1335/20
ze dne 21.08.2020

Výpůjčka části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 25 m2 u
koupaliště v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha na dobu určitou, dne 29. 8. 2020, společnosti HONEST FOOD s.r.o., za účelem
pořádání koncertu pro veřejnost.

- uzavření smlouvy o výpůjčce se spol. HONEST FOOD s.r.o.

2. ukládá

- předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.08.2020



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

- vytvořit událost na Facebookové stránce Horních Počernic s názvem „Koncert k ukončení
sezóny na rybníku Eliška“.

3.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 24.08.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1610/2020



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

70. schůze

číslo RMC/70/7/1336/20
ze dne 21.08.2020

Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca
2600 m2, KN parc. č. 1984 o výměře cca 480 m2 a KN parc. č. 1991 o
výměře cca 906 m2, KN parc. č. 1981/4 o výměře cca 310 m2 a KN a
parc. č. 1987/1 o výměře cca 586 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, za účelem pořádání Svatoludmilské pouti 2020 - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca 2600 m2, KN parc. č.

1984 o výměře cca 480 m2, a KN parc. č. 1991 o výměře cca 906 m2, KN parc.č. 1981/4 o

výměře cca 310 m2 a KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 586 m2 vše v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha, Chvalskému zámku p. o. na dobu určitou od 7. 9. do 14. 9. 2020, za účelem
pořádání Svatoludmilské pouti

- schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Chvalským zámkem p.o.



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

předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Oddělení investic Termín: 06.09.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Vilém Čáp, Člen rady
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/1600/2020



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

70. schůze

číslo RMC/70/8/1332/20
ze dne 21.08.2020

Informace o Rozhodnutích SPÚ ve věci uplatněného restitučního
nároku dle zákona č. 229/1991 Sb. (zákon o půdě) na budovu čp. 17 s
pozemkem KN parc. č. 4 a budovu čp. 18 s pozemkem KN parc. č. 3 v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- informaci o vydaném rozhodnutí Státního pozemkového úřadu čj. PÚ 4392/92/14 a čj. PÚ
4392/92/15 ze dne 12.8.2020 ve věci uplatněného restitučního nároku dle zákona č. 229/1991
Sb. (zákon o půdě) na budovu čp. 17 s pozemkem KN parc. č. 4 a budovu čp. 18 s pozemkem
KN parc. č. 3 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha.

2. ukládá

- zadat Advokátní kanceláři Belha, Vacíř & spol., s.r.o. zpracování právního stanoviska
k uvedeným rozhodnutím Státního pozemkového úřadu

2.1 Zodpovídá: Oddělení právní Termín: 31.08.2020



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

2.2 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1612/2020



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

70. schůze

číslo RMC/70/9/1337/20
ze dne 21.08.2020

Přidělení bytu správce v Domě s pečovatelskou službou Třebešovská
17 - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- přidělení bytu správce v Domě s pečovatelskou službou Třebešovská 17 XXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XX XXXXXXXXXXXX

- uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu správce v Domě s pečovatelskou službou,
Třebešovská 17, s XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, s účinností od 1. 9. 2020, na dobu
trvání pracovního poměru správce/údržbář v Domě s pečovatelskou službou Třebešovská 17.



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

- uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu správce v Domě s pečovatelskou službou,
Třebešovská 17, s XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/1606/2020


