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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

83. schůze

číslo RMC/83/1/1595/20
ze dne 18.12.2020

Přidělení úkolů z 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 dne
7.12.2020 - (1.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. ukládá

přidělit úkoly vyplývající z usnesení ZMČ č. 16 konaného dne 7.12.2020 tak, jak jsou uvedeny
v příloze č. 1 tohoto usnesení

1.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 31.12.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1927/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

83. schůze

číslo RMC/83/10/1583/20
ze dne 18.12.2020

Pronájem části pozemku KN parc. č. 3799 a části plochy kamenné
stěny v severovýchodní části areálu Chvalské tvrze vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha - (2.08)

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, za účelem umístění reklamního banneru o rozměrech 0,3 x 2,5 m s výškou 1,8 metru
a části plochy kamenné stěny v severovýchodní části areálu Chvalské tvrze (u autobusové

zastávky) o výměře 2,4 m2, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem umístění reklamního
banneru o rozměrech 2 m x 1,2 m, společnosti Smart Green s.r.o., na dobu určitou, od 8.

1. 2021 do 10. 12. 2025, za cenu 85 Kč/m2/měsíc, tj. 416,50 Kč/předmět pronájmu/měsíc,
z důvodu zajištění propagace akce „Burza rybiček“, kterou společnost opakovaně pořádá ve
Stodole v areálu Chvalské tvrze.

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

2. ukládá

- předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu
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2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 07.01.2021

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
bod jednání: BJ/1939/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

83. schůze

číslo RMC/83/11/1584/20
ze dne 18.12.2020

Žádost ředitelky Kulturního centra Horní Počernice o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace na úhradu dezinfekčních prostředků
zakoupených ve spojitosti s epidemií Covid-19 a pořízení dezinfekčních
stojanů do budov Kulturního centra - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Kulturního centra Horní Počernice, se sídlem Votuzská 379/11, Praha 9 - Horní
Počernice, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 67.179,70,- Kč, na náklady spojené
s úhradou dezinfekčních prostředků, generátorů ozónu a dezinfekčních stojanů zakoupených
ve spojitosti s epidemií Covid-19

2. schvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 67.179,70 Kč Kulturnímu centru Horní
Počernice, se sídlem Votuzská 379/11, Praha 9 - Horní Počernice, na náklady spojené s úhradou
dezinfekčních prostředků, generátorů ozónu a dezinfekčních stojanů zakoupených ve spojitosti
s epidemií Covid-19

3. ukládá

informovat ředitelku Kulturního centra Horní Počernice, se sídlem Votuzská 379/11, Praha
9 - Horní Počernice, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí účelové
neinvestiční dotace, která bude čerpána v roce 2020 za účelem úhrady nákladů za dezinfekční



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

prostředky, generátory ozónu a dezinfekční stojany zakoupené ve spojitosti s epidemií
Covid-19

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 23.12.2020

Usnesení - Schváleno (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/1930/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

83. schůze

číslo RMC/83/12/1593/20
ze dne 18.12.2020

Zřízení účtu na dlouhodobé investice - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o účtu na dlouhodobé investice s vybranou bankou

2. ukládá

zasílat jednou měsíčně výpis z účtu členům Finančního výboru ZMČ Praha 20 a členům ZMČ
Praha 20, a to počínaje dnem 15.1.2021

2.1 Zodpovídá: Bc. Ivana Vlasáková,
Vedoucí ekonomického odboru

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
zpracoval: Bc. Ivana Vlasáková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/1942/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

83. schůze

číslo RMC/83/13/1585/20
ze dne 18.12.2020

Návrh na vyřazení majetku MČ Praha 20 + návrh na prodloužení doby
použitelnosti (odpisování) - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

-  vyřazení majetku - MČ Praha 20 (dle zápisu HIK 14.12.2020) ve výši 3.737.038,35 Kč

-  prodloužení doby odpisování u výpočetní techniky a softwaru o 2-5 let, u 2 sekaček, kropícího
  zařízení, maket radarů (4 ks) a štěpkovače o 2 roky

2. ukládá

- informovat odbory o schválení vyřazení majetku MČ Praha 20 a předání protokolů o likvidaci
majetku na EO

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.12.2020

3. ukládá

- vyřadit majetek z evidence a prodloužit dobu odpisování

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.12.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1925/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

83. schůze

číslo RMC/83/14/1575/20
ze dne 18.12.2020

Rozpočtové opatření č. 93 MČ Praha 20 na rok 2020 – poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na akci Místní akční plán II vzdělávání
MČ Praha 20 (MAP II)ve výši 1 710,0 tis. Kč - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 93 MČ Praha 20 na rok 2020

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy na akci Místní akční plán II vzdělávání MČ Praha 20 (MAP II)

ve výši 1 710,0 tis. Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.12.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1941/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

83. schůze

číslo RMC/83/15/1576/20
ze dne 18.12.2020

Záměr bezúplatného nabytí pozemku KN parc. č 2145/107, pozemku
KN parc. č. 2145/109 a stavby komunikace, vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s bezúplatným nabytím pozemku KN parc. č. 2145/107 o výměře 210 m2, druh pozemku -
ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace a pozemku KN parc. č. 2145/109 o výměře

15 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, z vlastnictví společnosti Rezidence Na Větráku s.r.o.

- s bezúplatným nabytím stavby komunikace umístěné na pozemku KN parc. č. 2145/107
a pozemku KN parc. č. 2145/109, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví
společnosti Rezidence Na Větráku s.r.o.

- s uzavřením Darovacích smluv se společností Rezidence Na Větráku s.r.o.

2. ukládá

- předložit záměr bezúplatného nabytí pozemku KN parc. č. 2145/107 o výměře 210 m2,
druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace a pozemku KN parc. č.

2145/109 o výměře 15 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví společnosti Rezidence Na Větráku s.r.o.,
k projednání v ZMČ Praha 20.
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- předložit záměr bezúplatného nabytí stavby komunikace umístěné na pozemku KN parc.
č. 2145/107 a pozemku KN parc. č. 2145/109, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z
vlastnictví společnosti Rezidence Na Větráku s.r.o., k projednání v ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 22.03.2021
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1945/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

83. schůze

číslo RMC/83/16/1577/20
ze dne 18.12.2020

Schválení poskytnutí jednorázového finančního daru jako projevu
ocenění za přínos při rozvoji městské části v roce 2020 - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

poskytnutí finančního daru paní XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX X
X XXXXX XXXXXXXXX ve výši 2.000.-Kč, a to jako projev ocenění za její přínos při rozvoji
městské části Praha 20 v roce 2020.

2. schvaluje

podstatné náležitosti darovací smlouvy, která tvoří přílohu tohoto usnesení, a na jejímž
podkladě bude obdarované XXXX XXXXXXXXX poskytnut schválený dar.

3. ukládá

OKÚ zajistit vyhotovení darovací smlouvy v souladu se schválenými podstatnými náležitostmi
darovací smlouvy a předložit ji smluvním stranám k podpisu.

3.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 15.01.2021

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1944/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

83. schůze

číslo RMC/83/17/1586/20
ze dne 18.12.2020

Návrh na výplatu peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva MČ Praha 20, za výkon funkce členů výborů ZMČ a
komisí RMČ za rok 2020 - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložený jmenný seznam fyzických osob, které nejsou členy Zastupitelstva MČ, tvořící
neveřejnou přílohu tohoto usnesení, včetně výše navrhované odměny za výkon jejich funkce
ve výborech ZMČ a komisích RMČ v roce 2020

2. navrhuje

předložení uvedeného jmenného seznamu osob spolu s navrženými odměnami k vyplacení
za výkon funkce ve výborech ZMČ nebo komisích RMČ ke chválení ZMČ na jeho zasedání
konaném dne 21.12.2020

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.12.2020
Místostarosta

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/1952/2020



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

83. schůze

číslo RMC/83/18/1587/20
ze dne 18.12.2020

Bezplatná psychologická poradna - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o fungování bezplatné psychologické poradny

2. schvaluje

pokračování poskytování služeb "Bezplatné psychologické poradny" v prostorách Kulturně
komunitního centra od 1.1.2021 a dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování psychologického
poradenství č. S/30/2020/0074

3. ukládá

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování psychologického poradenství č.
S/30/2020/0074

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.12.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/1914/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

83. schůze

číslo RMC/83/19/1588/20
ze dne 18.12.2020

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z důvodu stavby "Přeložka STL
plynovodu", se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s. -
(3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  k pozemkům KN parc. č.
  4549/1, 4548/1, 4542/3 a 4543/4 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem umístění
a provozování součásti distribuční soustavy plynárenského vedení, jako součásti stavby
"Přeložka STL plynovodu", se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

2. ukládá

předložit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k podpisu. (plyn Božanovská)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.01.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/1937/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

83. schůze

číslo RMC/83/2/1579/20
ze dne 18.12.2020

Uzavření smlouvy o dílo na opravu zatékání do suterénu knihovny -
(1.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na opravu zatékání do suterénu knihovny se společností HES stavební
s.r.o.

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na opravu zatékání do suterénu knihovny se společností
HES stavební s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.12.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/1948/2020



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

83. schůze

číslo RMC/83/20/1589/20
ze dne 18.12.2020

Souhlas s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění a naplnění
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským č. APSS ČR/OSA/326/2019 - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o jednání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s. se společností OSA -
Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s.

2. schvaluje

Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským č. APSS ČR/OSA/326/2019

3. ukládá

zajistit uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským č. APSS ČR/OSA/326/2019

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.12.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1943/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

83. schůze

číslo RMC/83/21/1590/20
ze dne 18.12.2020

Stanovisko ke společnému řízení stavby „PID Božanovská, zast.
Xaverovský Háj, Ke Xaverovu, Praha 20, č. akce 2960125“ - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s umístěním a provedením stavby „PID Božanovská, zast. Xaverovský Háj, Ke Xaverovu,
Praha 20, č. akce 2960125 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha v rozsahu projektové
dokumentace, vypracované f. Pro-consult, s.r.o. z června  2020

za podmínky

- doplnění zastávek o  přístřešek, lavičku a odpadkový koš.

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ žadateli (PID Božanovská)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.01.2021

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/1951/2020



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

83. schůze

číslo RMC/83/23/1591/20
ze dne 18.12.2020

Stanovisko ke společnému řízení stavby „RD na poz. p. č. 4262/4 Horní
Počernice" - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „RD na poz. p. č. 4262/4 Horní Počernice“, v rozsahu projektové
dokumentace vypracované f. ORIGIS, v červenci 2020

2. schvaluje

• pronájem části pozemků p. č. 4262/3 a 4254/11 o celkové výměře 54 m2 v k. ú. Horní
Počernice, na dobu určitou nepřesahující 28 dní

• uzavření nájemní smlouvy s XXXXXX XXXXXXXX a XXXXXXXX XXXXXXXX

3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.01.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1949/2020



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

83. schůze

číslo RMC/83/24/1592/20
ze dne 18.12.2020

Stanovisko k umístění stavby "Přípojka vodovodu a kanalizace" k
pozemku p. č. 1647/1 v Horních Počernicích - (3.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Přípojka vodovodu a kanalizace“ k pozemku p. č. 1647/1 v Horních
Počernicích, v rozsahu projektové dokumentace, vypracované paní XXXXXXX XXXXXXXXXX,
z března 2019

2. schvaluje

• pronájem části pozemku p. č. 3823 o celkové výměře 17 m2 v k. ú. Horní Počernice, na
dobu určitou nepřesahující 28 dní

• uzavření nájemní smlouvy s XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.01.2021

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
bod jednání: BJ/1950/2020



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

83. schůze

číslo RMC/83/25/1578/20
ze dne 18.12.2020

Veřejná sbírka na pomoc osiřelým dětem z Horních Počernic - (4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o rodinné tragédii dětí Pavlíny a Daniela Černých, kteří v důsledku autonehody dne
11. 12. 2020 zůstaly bez obou rodičů

2. schvaluje

vyhlášení Veřejné sbírky na pomoc dvěma sourozencům Pavlíně a Danielovi Černých z Horních
Počernic, kteří v důsledku tragické autonehody zůstali bez rodičů, na transparentní účet
Městské části Praha 20, zřízený za účelem uspořádání veřejné sbírky

3. ukládá

podat oznámení o realizaci Veřejné sbírky na pomoc dvěma sourozencům z rodiny Černých z
Horních Počernic, kteří v důsledku tragické autonehody zůstali bez rodičů

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.01.2021
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4. ukládá

zajistit pořádání Veřejné sbírky na pomoc dvěma sourozencům z rodiny Černých z Horních
Počernic, kteří v důsledku tragické autonehody zůstali bez rodičů

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.01.2021

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
bod jednání: BJ/1953/2020



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

83. schůze

číslo RMC/83/4/1580/20
ze dne 18.12.2020

Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca
2498 m2, KN parc. č. 1984 o výměře cca 560 m2 a KN parc. č. 1991 o
výměře cca 913 m2, KN parc. č. 1981/4 o výměře cca 310 m2 a KN a
parc. č. 1987/1 o výměře cca 466 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, za účelem pořádání akce „Zavírání Vánoc“ - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku části pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca 2498 m2, KN parc. č. 1984 o výměře

cca 560 m2 a KN parc. č. 1991 o výměře cca 913 m2, KN parc. č. 1981/4 o výměře cca

310 m2 a KN a parc. č. 1987/1 o výměře cca 466 m2 vše v k. ú.  Horní Počernice, obec
Praha, Chvalskému zámku p. o., na dobu určitou 10. 1. 2021, za účelem pořádání tradiční
akce „Zavírání Vánoc“.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s Chvalským zámkem p.o.
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2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 08.01.2021

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/1926/2020



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

83. schůze

číslo RMC/83/6/1581/20
ze dne 18.12.2020

Doplnění člena Komise kultury a zahraniční spolupráce - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. jmenuje

pana Davida Fialu členem Komise kultury a zahraniční spolupráce s účinností od 1.1.2021

2. ukládá

informovat pana Davida Fialu o jeho jmenování členem  Komise kultury a zahraniční spolupráce

2.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 31.12.2020

3. ukládá

doplnit člena komise Kultury a zahraniční spolupráce na webu MČ Praha 20

3.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 31.12.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
bod jednání: BJ/1936/2020



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

83. schůze

číslo RMC/83/7/1594/20
ze dne 18.12.2020

Informace: záměr úplatného nabytí pozemku KN parc. č. 5/2 a stavby
umístěné na pozemku, budovy č.p. 16, vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- informace o  pozemku KN parc. č. 5/2 v k.ú. Horní Počernice, související s aktuálním výpisem
z LV k tomuto pozemku.

2. ukládá

- zahájit jednání se Státním statkem hl.m. Prahy „v likvidaci“ Holečkova 8, 150 00 Praha 5
v souvislosti s nabytím spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k pozemku KN parc. č. 5/2 v k.ú.
Horní Počernice.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.01.2021
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3. ukládá

informovat RMČ Praha 20 o vývoji těchto jednání

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 19.02.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1947/2020



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

83. schůze

číslo RMC/83/8/1574/20
ze dne 18.12.2020

Žádost kapely ShizzleOrchestra o poskytnutí finančního daru na
činnost kapely - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost kapely ShizzleOrchestra o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 16.000,- Kč kapele ShizzleOrchestra na činnost kapely

3. schvaluje

darovací smlouvu č. S/30/2020/0088

4. ukládá

informovat žadatele, kapelu ShizzleOrchestra, zastoupeného jejím členem Petrem
Schovánkem, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru na
činnost kapely

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 23.12.2020

5. ukládá

uzavřít s kapelou ShizzleOrchestra, zastoupeného jejím členem Petrem Schovánkem,
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX, darovací smlouvu o
poskytnutí finančního daru ve výši 16.000,- Kč na činnost kapely

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 23.12.2020
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6. ukládá

provést rozpočtové opatření ve výši odsouhlasené RMČ Praha 20

6.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 08.01.2021

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, Proti: 1, 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/1935/2020



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

83. schůze

číslo RMC/83/9/1582/20
ze dne 18.12.2020

Pronájem části NP o výměře cca 36,6 m2 umístěném v budově bez čp/
če na pozemku KN parc. č. 786/137 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
- (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části NP o výměře 36,6 m2 umístěném I. nadzemním podlaží budovy bez čp/če na
pozemku KN parc. č. 786/137 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou, od 1. 1.

2021 do 31. 12. 2021, XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, za cenu 85 Kč/m2/měsíc, tj. 3.111,-
Kč/předmět pronájmu/měsíc, za účelem uskladnění nábytku.

- uzavření nájemní smlouvy s XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu



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

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.12.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1940/2020


