
  

 
 
 
 

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 0
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

72. jednání datum konání:
11.09.2020

 
čís. RMC/72/1/1346/20 - RMC/72/9/1352/20

 
 
 
 
 



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

72. schůze

číslo RMC/72/1/1346/20
ze dne 11.09.2020

Pravidla pro ztráty a nálezy - (1.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pravidla pro ztráty a nálezy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. ukládá

zajistit seznámení zaměstnanců oddělení podatelen s pravidly pro ztráty a nálezy

2.1 Zodpovídá: , Termín: 15.09.2020
tajemník

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/1629/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/10/1353/20
ze dne 11.09.2020

Rozpočtové opatření č. 59 MČ Praha 20 na rok 2020 – převod
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (dopadová plocha pod
lezeckou stěnu) ve výši 288,8 tis. Kč - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 59 MČ Praha 20 na rok 2020

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (dopadová plocha pod lezeckou stěnu)

ve výši 288,8 tis. Kč
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2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.09.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1642/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/11/1354/20
ze dne 11.09.2020

Rozpočtové opatření č. 60 MČ Praha 20 na rok 2020 – převod
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (odbor informatiky) ve výši
332,0 tis. Kč - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 60 MČ Praha 20 na rok 2020

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (odbor informatiky)

ve výši 332,0 tis. Kč
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2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.09.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1643/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/12/1355/20
ze dne 11.09.2020

Rozpočtové opatření č. 61 MČ Praha 20 na rok 2020 – převod
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (mlhoviště) ve výši 105,0
tis. Kč - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 61 MČ Praha 20 na rok 2020

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (mlhoviště)

ve výši 105,0 tis. Kč
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2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.09.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1665/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/13/1356/20
ze dne 11.09.2020

Rozpočtové opatření č. 62 MČ Praha 20 na rok 2020 – převod
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (dary - dotace) ve výši
100,0 tis. Kč - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 62 MČ Praha 20 na rok 2020

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (dary - dotace)

ve výši 100,0 tis. Kč
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2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.09.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1666/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/14/1357/20
ze dne 11.09.2020

Nákup plynu a elektřiny na rok 2021 na trhu PXE - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

nákup elektřiny a plynu na rok 2021 pro Městskou část Praha 20 na komoditní burze v souladu
s § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, s tím, že nákup proběhne formou postupné fixace ceny

2. odvolává

plnou moc ze dne 12. 6. 2019 zmocňující osoby k přístupu do webové aplikace PARC
provozované společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

3. zplnomocňuje

osoby dle přílohy k přístupu do webové aplikace PARC provozované společností POWER
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
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4. ukládá

zajistit nákup elektřiny a plynu na rok 2021 pro Městskou část Praha 20 na komoditní burze

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.10.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1628/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/15/1358/20
ze dne 11.09.2020

Žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s. o individuální dotaci na skautské akce během roku, akce pro rodiče
a veřejnost - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

• žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o individuální
dotaci na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost v roce 2020 ve výši
49.000,- Kč

• doporučení Komise kultury a zahraniční spolupráce
• kartu projektu komise RMČ Praha 20 a kartu projektu ÚMČ Praha 20

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Junák - český skaut, středisko Oheň
Horní Počernice, z.s. na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost v roce 2020
ve výši 49.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady
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3. ukládá

předložit žádost na poskytnutí dotace na skautské akce během roku, akce pro rodiče a
veřejnost v roce 2020 spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., Na
Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 63834910, k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.09.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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 pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1530/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/17/1369/20
ze dne 11.09.2020

Žaloba ve věci určení vlastnického práva k pozemkům par.č. 1174/3,
1200/1, 1200/2, 1200/3, 1200/8, 1200/9 a 1200/10 - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žalobu na určení vlastnického práva k pozemkům par.č. 1174/3, 1200/1, 1200/2, 1200/3,
1200/8, 1200/9 a 1200/10, zapsaných na LV č. 3626.

2. ukládá

OKÚ obrátit se na advokátní kancelář Belha a Vacíř s tím, aby převzala právní zastupování
MČ v soudním sporu.

2.1 Zodpovídá: Oddělení právní Termín: 14.09.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1668/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/18/1370/20
ze dne 11.09.2020

Žádost ředitelky Místní veřejné knihovny, Praha 9 - Horní Počernice,
Náchodská 754, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu
investic. - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Místní veřejné knihovny, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754, o souhlas
s čerpáním finančních prostředků z fondu investic v celkové výši 13.370,50 Kč vč. DPH, za
účelem dofinancování zvýšených nákladů spojených s realizací klimatizace v budově knihovny.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Místní veřejné knihovny, Praha 9 - Horní
Počernice, Náchodská 754, ve výši 13.370,50 Kč vč. DPH, za účelem dofinancování zvýšených
nákladů spojených s realizací klimatizace v budově knihovny, a to od společnosti Omega CZ
spol. s r.o., se sídlem Náchodská 2552, 193 00 Praha 9, IČ 46963588.

3. ukládá

informovat ředitelku Místní veřejné knihovny, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s čerpáním finančních prostředků z fondu
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investic v celkové výši 13.370,50 Kč vč. DPH, za účelem dofinancování zvýšených nákladů
spojených s realizací klimatizace v budově knihovny.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 23.09.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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
Ing. Zbyněk Římal, Člen rady

bod jednání: BJ/1649/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/19/1359/20
ze dne 11.09.2020

Záměr pronájmu rybníku na Křovinově náměstí na pozemku KN parc. č.
20 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha. - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- se záměrem pronájmu rybníku na Křovinově náměstí na pozemku KN parc. č. 20 o výměře

2308 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ žadateli

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic

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/1655/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/2/1347/20
ze dne 11.09.2020

Uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
v části ulice Stoliňská, vedle parku Šedivého Praha 20 - (1.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v části ulice Stoliňská,
vedle parku Šedivého Praha 20 se společností CETIN a.s.

2. ukládá

předložit  smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v části ulice Stoliňská,
vedle parku Šedivého Praha 20 se společností CETIN a.s. k podpisu smluvním stranám

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1663/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/20/1360/20
ze dne 11.09.2020

Prodej obecního pozemku parc č. 3908/5 o výměře 40 m2 odděleného
od pozemku KN parc. č. 3908/3 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha -
(2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

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

229.200,- Kč, tj. 5.730,- Kč/m2, z důvodu sjednocení vlastnických vztahů ke stavbě a pozemku
pod stavbou.

- s uzavřením kupní smlouvy sXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXX.

2. ukládá

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

ve výši 229.200,- Kč, tj. 5.730,- Kč/m2, k projednání v ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 21.09.2020
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1656/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/21/1361/20
ze dne 11.09.2020

Záměr výpůjčky části obecního pozemku KN parc. č. 2198/97 v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- se záměrem výpůjčky části pozemku KN parc č. 2198/97 v k. ú. Horní Počernice.

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ žadateli (SVJ Mezilesí 2074-2077)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/1657/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/22/1362/20
ze dne 11.09.2020

Výpůjčka obecních pozemků KN parc. č. 2198/61, KN parc. č. 2198/62,
KN parc. č. 2198/71, KN parc. č. 2198/72, KN parc. č. 2198/73, KN
parc. č. 2198/74, a části pozemku KN parc č. 2198/63 o výměře cca
791 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem pořádání
akce „Zdravíme Mezilesí“ - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku obecních pozemků KN parc. č. 2198/61 o výměře 261 m2, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – zeleň, KN parc. č. 2198/62 o výměře 162 m2, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – zeleň, KN parc. č. 2198/71 o výměře 169 m2, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – zeleň, KN parc. č. 2198/72 o výměře 289 m2, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – zeleň, KN parc. č. 2198/73 o výměře 445 m2, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – zeleň, KN parc. č. 2198/74 o výměře 1149 m2, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití – zeleň a části pozemku KN parc č. 2198/63 o výměře cca 791 m2, vše
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou, dne 23. 9. 2020 neziskové organizaci
Neposeda z. ú., za účelem pořádání akce „Zdravíme Mezilesí“.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s neziskovou organizací Neposeda, z. ú.
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2. ukládá

- předložit  smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.09.2020

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/1659/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/23/1363/20
ze dne 11.09.2020

Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku KN parc. č.
1588/1 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha a k svěření pozemku do
správy MČ Praha 20 - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s bezúplatným nabytím pozemku KN parc. č. 1588/1  o výměře 2610 m2, druh pozemku
– ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Hlavního města
Prahy.

- s následným svěřením pozemku KN parc. č. 1588/1  o výměře 2610 m2, druh pozemku –
ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do
správy Městské části Praha 20.

2. ukládá

- předložit bezúplatné nabytí pozemku KN parc. č. 1588/1  o výměře 2610 m2, druh pozemku
– ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z
vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Hlavního města
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Prahy a následné svěření pozemku KN parc. č. 1588/1  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
do správy Městské části Praha 20, k projednání v ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 21.09.2020
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1658/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/24/1383/20
ze dne 11.09.2020

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 Počernické (Svatováclavské) pouti 2020 -
(2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost pana Karla Helfera o změnu termínu konání Počernické (Svatováclavské) pouti,  ze
dne 8.9. 2020

2. trvá

na usnesení RMČ č. 65/19/1237/20 ze dne 26.6.2020
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3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli ( Karel Helfer - Svatováclavská pouť )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.09.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Člen rady
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/1661/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/25/1364/20
ze dne 11.09.2020

Pronájem části pozemku KN parc. č. 3799 o výměře cca 2,5 m2, 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. - (2.18)

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 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.

- pronájem části pozemku KN parc. č. 1990 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.

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

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu  
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2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.09.2020

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/1654/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/26/1365/20
ze dne 11.09.2020

Souhlas s přijetím věcného daru od radního Mgr. Petra Růžičky, DiS. za
účelem zřízení Re use centra ve Sběrném dvoře Chvalkovická 3, Praha
20. - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

nabídku radního Mgr. Petra Růžičky, DiS.  věnovat MČ Praha 20 mobilní stavební buňku za
účelem zřízení RE use centra ve Sběrném dvoře Chvalkovická 3

2. schvaluje

přijetí věcného daru od radního Mgr. Petra Růžičky, DiS. a uzavření darovací smlouvy v této
věci , za účelem obdarování MČ Praha 20.
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3. ukládá

zajistit uzavření darovací smlouvy s radním Mgr. Petrem Růžičkou, DiS.

3.1 Zodpovídá: Vojtěch Šimáček, Termín: 30.09.2020
Vedoucí OMH

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Irena Dorňáková, Asistentka
Vojtěch Šimáček, Vedoucí OMH

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Člen rady
Jana Hájková, BBA, Člen rady

bod jednání: BJ/1660/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/28/1366/20
ze dne 11.09.2020

Připomínkové řízení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. HMP, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. HMP,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

2. souhlasí

s návrhem navýšit sazbu za umístění stavebních zařízení pro provádění staveb, inženýrských

sítí a jiných vedení a jejich změn a pro související skládky materiálů na 10 Kč/m2/den (viz §
2 odst. 1 písm. a) vyhlášky HMP).

3. trvá

na úpravě přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy v části věnované
MČ Praha 20 takto:

odstranit bod 1. , který zní:

1. § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky

Kč 5 všechna veřejná prostranství;

4. trvá

na doplnění přílohy č. 2 vyhlášky HMP o tyto lokality/pozemky na území MČ Praha 20:
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ULICE A CHODNÍKY – doplnit o:

Na Myšině

Skorkovská

Zábřežská

OSTANÍ KOMUNIKACE – doplnit o:

NN4155 (Bártlova x U Županských)

NN 4142 – parc. č. 4485/2, 4485/76, 4485/77, 4488/6, 4485/71

NN3111 – parc. č. 2498/78

PARKY – doplnit o:

Parc. č. 1848 (park Šedivého)

Parc. č. 580 a 581/1 (Komárovská x Ve Žlíbku)

Parc. č. 786/300, 786/1, 702/1, 4241/230, 4241/138 (park Jizbická)

VEŘEJNÁ ZELEŇ – doplnit o:

Parc. č. 3799, 2194 (veřejná zeleň mezi Náchodskou a Mezilesí)

DOPROVODNÁ ZELEŃ VODNÍCH TOKŮ – doplnit o:

Parc. č. 4321/8, 4320/1, 4320/2, 4321/12, 4321/4, 4322/9, 4322/4, 4321/11, 4321/13

NEZPEVNĚNÉ NEBO ZATRAVNĚNÉ PLOCHY – doplnit o:

Parc. č. 2498/74 (mezi ulicemi Spojenců a Vojická)

PARKOVĚ UPTAVENÉ PLOCHY – doplnit o:

Parc. č. 2498/61, 2498/62, 2498/63, 2498/64, 2498/77

Parc. č. 2198/108 (Ulice Libošovická)

5. ukládá

zaslat usnesení RMČ Praha 20 odboru daní, poplatků a cen MHMP.

5.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 15.09.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1625/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/29/1367/20
ze dne 11.09.2020

Zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí na záměr "Zařízení pro využívání odpadu Horní
Počernice" - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o zjišťovacím řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí na záměr "Zařízení pro využívání odpadu Horní Počernice".

2. nesouhlasí

se zkapacitním stávajícího zařízení z kapacity 12 000 t/rok o dalších 13 000 t/rok na 25 000
t/rok. Provozovna se nachází na pozemcích s využitím VN – D – nerušící výroby a služeb a
v nezastavitelném území v ploše IZ – izolační zeleň. Na  ploše VN je dle oddělení informací
o území MHMP záměr podmíněně přípustný, pokud svými vlivy nenarušuje provoz a užívání
staveb a zařízení v okolí a nebude zhoršovat životní prostředí nad přijatelnou míru. Investor
– společnost Středočeské bioodpady s. r. o. - nicméně v podkladech ke zjišťovacímu řízení
nedoložil, že záměr nebude zhoršovat životní prostředí nad přijatelnou míru. V popisu záměru,
konkrétně na straně 11 v části „B.I.4.2. Možnost kumulace s jinými záměry“, předkladatel
uvádí: „Vlastní záměr nevyvolá nutnost realizace jiných záměrů s potenciálem kumulace vlivů.
Dopady záměru jsou prověřovány na pozadí výše uvedených stávajících aktivit, možnost
kumulace vlivů s jinými záměry nevzniká.“ Ovšem z akustické studie (viz izofonová mapa na
str. 13) vyplývá, že žádné posouzení kumulace vlivu hluku ze štepkování odpadu s dalšími
záměry v okolí provozovny ani s liniovými zdroji hluku provedeno nebylo.
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3. ukládá

zaslat usnesení RMČ Praha 20 odboru ochrany prostředí MHMP.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 15.09.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1626/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/3/1348/20
ze dne 11.09.2020

Žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická
1900, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic. -
(1.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o souhlas s
čerpáním finančních prostředků z fondu investic ve výši 9.480,- Kč za účelem spolufinancování
investiční akce – “Nádrže na dešťovou vodu s čerpáním“.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 1900, ve  výši 9.480,- Kč vč. DPH za účelem spolufinancování investiční akce,
která byla podpořena ze strany hl. m. Prahy, a to jako jeden z projektů vyhlášeného programu
ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy na rok 2020 - “Nádrže na dešťovou vodu
s čerpáním“.

3. ukládá

informovat ředitelku Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci čerpání finančních prostředků z fondu investic v celkové výši
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9.480,- Kč za účelem spolufinancování investiční akce - “ Nádrže na dešťovou vodu s
čerpáním“.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 23.09.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1634/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/30/1368/20
ze dne 11.09.2020

Informace o možnostech sběru starých a nepotřebných mobilních
telefonů v budovách ÚMČ Praha 20 - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o možnosti zajišťovat na budovách úřadu v Jívanské 647 a Jívanské 635 sběr starých
a nepotřebných mobilních telefonů.

2. ukládá

kontaktovat společnost REMOBIL, z. s. a tuto bezplatnou službu pro občany zajistit.

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 25.09.2020
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3. ukládá

zajistit informování občanů o možnosti odevzdávat staré a nepotřebné mobilní telefony na
budovách úřadu do speciálně zde připravených nádob společnosti Remobil, z. s.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 15.10.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1646/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/31/1371/20
ze dne 11.09.2020

Kácení dřevin na Chvalské tvrzi - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s podáním žádosti o  „vydání závazného stanoviska k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku,
konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov jejichž umístění nepřesáhne
30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění
zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která
není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně, ochranném
pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace,
památkové zóny, v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů.“

2. zplnomocňuje

vedoucího OMH k podepisování žádostí o vydání závazného stanoviska k  úpravě dřevin v
souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů“ za Městskou část Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství

3. ukládá

podepsat plnou moc dle bodu 2) tohoto usnesení

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 15.09.2020
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4. ukládá

podat žádost o stanovisko ke kácení dřevin (ořešák, jabloň) na památkovou péči MHMP.

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 30.09.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Irena Dorňáková, Asistentka
Vojtěch Šimáček, Vedoucí OMH

předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1604/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/32/1384/20
ze dne 11.09.2020

Stanovisko k umístění stavby „Napojení sjezdu p. č. 1462/9 Horní
Počernice“ - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Napojení sjezdu p. č. 1462/9 Horní Počernice“ na pozemek

p. č. 3853, v rozsahu projektové dokumentace vypracované Ing. J. Fránou, v dubnu  2020

2. podmiňuje

provedení stavby dle stanoviska OMH dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3. schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 3853 o celkové výměře 20 m2 v k. ú. Horní Počernice, na dobu
určitou nepřesahující 28 dní.

uzavření nájemní smlouvy s panem Ing. XXXXX XXXXXXXX

4. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (garáž)
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4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/1651/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/33/1372/20
ze dne 11.09.2020

Žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s., o individuální dotaci na obnovu a pořízení sportovního vybavení,
všestranný sport dětí a mládeže, reprezentaci na turnajích a závodech
- (4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

• žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., o individuální
dotaci na obnovu a pořízení sportovního vybavení, všestranný sport dětí a mládeže,
reprezentaci na turnajích a závodech v roce 2020 ve výši 41.000,- Kč

• doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit
• kartu projektu Komise RMČ Praha 20 a kartu projektu ÚMČ Praha 20

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní
Počernice, z.s., na obnovu a pořízení sportovního vybavení, všestranný sport dětí a mládeže,
reprezentaci na turnajích a závodech v roce 2020 ve výši 41.000,- Kč, a to na materiálové
a nemateriálové náklady

3. ukládá

předložit žádost na poskytnutí dotace na obnovu a pořízení sportovního vybavení, všestranný
sport dětí a mládeže, reprezentace na turnajích a závodech v roce 2020 spolku Junák - český
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skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 9 - Horní
Počernice, IČO: 63834910, k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.09.2020
Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1543/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/34/1373/20
ze dne 11.09.2020

Žádost Jakuba Krejčíře o individuální dotaci na podporu sportovní
přípravy - (4.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

• žádost Jakuba Krejčíře o individuální dotaci na podporu sportovní přípravy v roce 2020
ve výši 11.000,- Kč

• doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit
• kartu projektu Komise RMČ Praha 20 a kartu projektu ÚMČ Praha 20

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 žadateli Jakubovi Krejčířovi  na podporu sportovní
přípravy v roce 2020 ve výši 11.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální č. S/30/2020/0039

4. ukládá

informovat žadatele Jakuba Krejčíře, zastoupeného zákonným zástupcem, o usnesení Rady
městské části Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na rok 2020

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.10.2020
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s žadatelem Jakubem
Krejčířem, zastoupeného zákonným zástupcem, XXXXXXXXX XXXXXXX, 193 00 Praha 9 -
Horní Počernice

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.10.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1547/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/36/1374/20
ze dne 11.09.2020

Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt
"Zdravíme Mezilesí IV. (komunitní akce)" - (4.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

• žádost organizace Neposeda, z.ú. o poskytnutí individuální dotace na projekt "Zdravíme
Mezilesí IV. (komunitní akce)" ve výši 34.000,- Kč

• doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové
• kartu projektu Komise RMČ Praha 20 a kartu projektu ÚMČ Praha 20

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci Neposeda, z.ú., se sídlem Šimanovská
47, 198 00, Praha 9, IČO: 69793298,  na projekt "Zdravíme Mezilesí IV. (komunitní akce)" ve
výši 33.000,- Kč na osobní, materiálové a nemateriálové náklady
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3. ukládá

předložit žádost na poskytnutí dotace na projekt "Zdravíme Mezilesí IV. (komunitní akce)"
organizaci Neposeda, z.ú., se sídlem Šimanovská 47, 198 00, Praha  9, IČO: 69793298, k
projednání na ZMČ

3.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.09.2020
Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
Mgr. Petr Růžička, DiS., Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1617/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/37/1375/20
ze dne 11.09.2020

Žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s. o individuální dotaci na obnovu a pořízení vybavení, údržbu
Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích, dopravu na
tábor, vybavení tábořiště - (4.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

• žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o individuální
dotaci na obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání
vedoucích, dopravu na tábor, vybavení tábořiště v roce 2020 ve výši 216.000,- Kč

• doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové
• kartu projektu Komise RMČ Praha 20 a kartu projektu ÚMČ Praha 20

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Junák - český skaut, středisko Oheň
Horní Počernice, z.s.  na obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikace a
vzdělávání vedoucích, dopravu na tábor, vybavení tábořiště v roce 2020 ve výši 216.000,- Kč,
a to na materiálové, nemateriálové a jiné náklady

3. ukládá

předložit žádost na poskytnutí dotace na obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu,
kvalifikace a vzdělávání vedoucích, dopravu na tábor, vybavení tábořiště v roce 2020 spolku
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Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00
Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 63834910, k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.09.2020
Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
Mgr. Petr Růžička, DiS., Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1515/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/38/1376/20
ze dne 11.09.2020

Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s. o poskytnutí finančního daru
na pořádání výstavy u příležitosti 100 let fotbalu v Horních Počernicích
- (4.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s. o poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč na
pořádání výstavy u příležitosti 100 let fotbalu v Horních Počernicích

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na pořádání
výstavy u příležitosti 100 let fotbalu v Horních Počernicích pořádané SC Xaverov Horní
Počernice, z.s.

3. schvaluje

darovací smlouvu č. S/30/2020/0067

4. ukládá

informovat žadatele, SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o usnesení Rady městské části Praha
20 ve věci poskytnutí finančního daru

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.10.2020
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5. ukládá

uzavřít s SC Xaverov Horní Počernice, z.s., Božanovská 2098, 193 00, Praha 9 - Horní
Počernice, IČO: 26604850, darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.10.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1630/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/39/1377/20
ze dne 11.09.2020

Žádost o povolení akce "20. ročník Běhu okolo Europlantu" - (4.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Tomáše Procházky o podporu 20. ročníku tradiční akce "Běh okolo Europlantu", který se
koná dne 1. října 2020 a startuje od 17:15 hod v ulici Lhotská u budovy sídla firmy Europlant

2. schvaluje

poskytnutí technické podpory na akci "Běh okolo Europlantu" dne 1.10.2020

3. ukládá

zajistit technickou podporu organizátorovi akce "Běh okolo Europlantu", jehož 20. ročník se
koná dne 1. října 2020 od 17:15 hod a startuje před sídlem organizátora akce, firmy Europlant,
v ulici Lhotská 2221/32

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 01.10.2020

4. ukládá

informovat žadatele o nutnosti podat žádost o povolení a dopravní opatření v rámci akce "Běh
okolo Europlantu"

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 21.09.2020

5. schvaluje

darovací smlouvu č. S/30/2020/0066

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 21.09.2020
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6. ukládá

uzavřít se žadatelem darovací smlouvu

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/1596/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/4/1349/20
ze dne 11.09.2020

Uzavření smlouvy na vytvoření dopadové plochy pod lezeckou stěnu na
hřišti v areálu základních škol Prahy 20 - (1.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na vytvoření dopadové plochy pod lezeckou stěnou na hřišti
v areálu základních škol Prahy 20 se společností TUBEKO SPORT spol. s r.o.

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na vytvoření dopadové plochy pod lezeckou stěnou na hřišti v
areálu základních škol Prahy 20 se společností TUBEKO SPORT spol. s r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 18.09.2020

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/1601/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/40/1378/20
ze dne 11.09.2020

Žádost Centra LOCIKA, z.ú. o poskytnutí individuální dotace na
podporu cílové skupiny - osoby ohrožené sociálním vyloučením se
zaměřením na služby pro oběti domácího násilí - (5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

• žádost Centra LOCIKA, z.ú. o individuální dotaci na podporu cílové skupiny - osoby
ohrožené sociálním vyloučením se zaměřením na služby pro oběti domácího násilí ve výši
22.000,- Kč

• doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové
• kartu projektu Komise RMČ Praha 20 a kartu projektu ÚMČ Praha 20

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Centru LOCIKA, z.ú. na podporu cílové skupiny -
osoby ohrožené sociálním vyloučením se zaměřením na služby pro oběti domácího násilí ve
výši 22.000,- Kč, a to na nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. S/30/2020/0064

4. ukládá

informovat Centrum LOCIKA, z.ú. o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci žádosti o
poskytnutí individuální dotace

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.10.2020
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Centrem LOCIKA, z.ú, Umělecká 588/6, Praha 7, 170 00,
IČO: 05268800, o poskytnutí individuální dotace na podporu cílové skupiny - osoby ohrožené
sociálním vyloučením se zaměřením na služby pro oběti domácího násilí

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.10.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Eva Alexová, Místostarosta 2
Mgr. Petr Růžička, DiS., Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1616/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/41/1379/20
ze dne 11.09.2020

Změny ve složení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové -
(5.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. jmenuje

pana Petra Schovánka členem Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové od  11.9.2020

2. odvolává

pana Pavla Ordáně z funkce člena Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové

3. ukládá

informovat pana Petra Schovánka o jeho jmenování členem Komise bytové, sociálně zdravotní
a protidrogové

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 18.09.2020
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4. ukládá

informovat pana Pavla Ordáně o jeho odvolání z Komise bytové, sociálně zdravotní a
protidrogové

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 18.09.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/1635/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/42/1380/20
ze dne 11.09.2020

Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 5 Zásad
územního rozvoje hl. m. Prahy. - (6.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl.
m. Prahy (na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém
období) a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a že písemné připomínky k tomuto
vystavenému návrhu Aktualizace č. 5 ZÚR HMP a dokumentaci VVURÚ lze podat do 30 dnů
ode dne konání společného jednání, tj. do 8. 10. 2020 včetně.

2. konstatuje, že

se navrhovaná Aktualizace č. 5 ZÚR věcně dotýká území MČ Praha 20 a jejích zájmů a je
důvod k připomínkám tohoto dokumentu.

3. souhlasí

s návrhem připomínek k Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy, a to:

MČ Praha 20 nesouhlasí s navrhovanou úpravou vymezení nadregionálního biocentra 500/Z/2
(název 5 Vídrholec) a regionálního suchozemského biokoridoru 500/Z/75 (název RK1150),
kdy:

• zejména požaduje, aby navrhovaná úprava vymezení nadregionálního biocentra 500/Z/2
(název 5 Vídrholec) respektovala jí iniciovanou změnu územního plánu Z 2981, tedy aby
toto biocentrum nezasahovalo na pláž rybníka Koupaliště.

• dále požaduje, aby úprava vymezení výše uváděného biocentra nazasahovala až k
hranicím stávajícího areálu Bigbox (č.p. 1800), neboť v jeho jižní části platný územní plán
vymezuje plochu pro sport, kdy je vhodné pro její přírodní rozšíření využít i sousední
plochu ZMK, která mimo jiné umožňuje i umístění nekrytých veřejně přístupných hřišť,
jejichž realizace by byla ztížena právě rozšířením tohoto biocentra. Navíc do tohoto území
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zasahuje i plánovaná trasa vysokorychlostní železnice, kdy rozšíření tohoto prvku ÚSES
s takovým záměrem příliš nekoresponduje.

• požaduje ověřit úpravu trasy regionálního biokoridoru 500/Z/75 v úseku jižně pod D11,
kdy zveřejněné podklady k Aktualizaci č. 5 ZÚR neprokazující nezbytnost jejího přemístění
ze stávající trasy vedené  v souběhu se Svépravickým potokem do území  západně od
ul. Do Svépravic, tedy do území, které je podle platného územní plánu vymezeno jako
plocha SO – sloužící oddechu, které je navíc částečně ve svěřené správě MČ Praha 20.

4. ukládá

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 20 informaci o výše zmiňovaném společném
jednání, o obsahu návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a odsouhlasené
připomínky k tomuto dokumentu.

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 21.09.2020
Člen rady

4.2 Zodpovídá: Ing. Jindřich Jukl, Termín: 21.09.2020
Člen rady

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady

Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/1638/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/43/1381/20
ze dne 11.09.2020

Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 2909/09 územního
plánu hl. m. Prahy (modernizace železniční trati Praha – Lysá nad
Labem). - (6.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o společném jednání o návrhu změny č. Z 2909/00 ze skupiny celoměstsky
významných změn vlny V Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a že písemné
připomínky k tomuto návrhu změny lze podat do 30 dnů ode dne konání společného jednání,
tj. do 12. 10. 2020 včetně.

2. konstatuje, že

neshledává, že by se navrhovaná změna Z 2909/00 v kontextu s jejím účelem (navrhovaná
pro veřejně prospěšnou stavbu modernizace železniční trati Praha - Lysá nad Labem) dotýkala
území MČ Praha 20 negativně, a tudíž není důvod k jejím připomínkám.

3. ukládá

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 20 informaci o výše zmiňovaném společném
jednání a o obsahu návrhu změny Z 2909/00.

3.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 21.09.2020
Člen rady
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3.2 Zodpovídá: Ing. Jindřich Jukl, Termín: 21.09.2020
Člen rady

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady

Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/1639/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/44/1382/20
ze dne 11.09.2020

Návrh změny Statutu hl.m. Prahy – nový způsob projednání územně
analytických podkladů a formální úpravy po novele stavebního zákona
- (6.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh změny vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města
Prahy (dále jen „Statut“) týkající se především změny způsobu projednání územně analytický
podkladů hlavního města Prahy (dále jen "UAP"), který byl dne 19.8.2020 doručen MČ Praha
20 k případným připomínkám.

2. schvaluje

tuto připomínku k aktuálnímu návrhu změny Statutu:

MČ Praha 20 požaduje, aby lhůta, kterou by měl mít pořizovatel pro zaslání aktualizace UAP
kraje městským částem (před jejím projednáním v ZHMP), byla prodloužena z navrhovaných
30 dnů alespoň na 60 dnů.
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3. ukládá

zaslat v odst. 2 schválené připomínky odboru územního rozvoje MHMP.

3.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 18.09.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/1645/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/45/1385/20
ze dne 11.09.2020

Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 -
(7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

upravený návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 dne 21.9.2020
od 17:00 hodin ve Chvalské stodole v Horních Počernicích

2. ukládá

připravit 15. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 21.09.2020
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/1644/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/6/1386/20
ze dne 11.09.2020

Informace k úkolu č. RMC/68/44/1314/20 - (1.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o plnění uzavřených SOD č. S/20/2019/0099 a č. S/20/2019/0077

2. ukládá

uplatnit sankci ze smlouvy č. S/20/2019/0099 ve výši 144.000,- Kč a zároveň zohlednit
méněpráce v požadované výši.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.10.2020

2.2 Zodpovídá: Oddělení právní Termín: 15.10.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/1664/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/7/1350/20
ze dne 11.09.2020

ZŠ Ratibořická-Schválení žádosti o souhlas s odpisem nevymahatelné
pohledávky z účetnictví - (1.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

žádost o souhlas s odpisem nevymahatelné pohledávky z účetnictví s tím, že pohledávka
nebude sledována již ani na podrozvahových účtech.

2. ukládá

informovat příspěvkovou organizaci o schválení žádosti o souhlas s odpisem nevymahatelné
pohledávky z účetnictví s tím, že pohledávka nebude sledována již ani na podrozvahových
účtech.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 05.10.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1624/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

72. schůze

číslo RMC/72/8/1351/20
ze dne 11.09.2020

Rozpočtové opatření č. 57 MČ Praha 20 na rok 2020 – přesun
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (OHSaI) ve výši 27,6 tis. Kč
- (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 57 MČ Praha 20 na rok 2020

přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (OHSaI)

ve výši 27,6 tis. Kč
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2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.09.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1640/2020



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

72. schůze

číslo RMC/72/9/1352/20
ze dne 11.09.2020

Rozpočtové opatření č. 58 MČ Praha 20 na rok 2020 – převod
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (klimatizace do budovy
Jívanská 647 – vestibul a chodba) ve výši 210,0 tis. Kč - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 58 MČ Praha 20 na rok 2020

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (klimatizace do budovy Jívanská 647 –
vestibul a chodba)

  ve výši 210,0 tis. Kč



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

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.09.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1641/2020


