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

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/11/1507/20
ze dne 20.11.2020

Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku KN parc. č.
4501/11 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha a k svěření pozemku do
správy MČ Praha 20 - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s bezúplatným nabytím pozemku KN parc. č. 4501/11  o výměře 1409 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. 4501/11  o výměře 1409 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. 4501/11  o výměře 1409 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
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města Prahy a následné svěření pozemku KN parc. č. 4501/11  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: 07.12.2020
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/1830/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/12/1508/20
ze dne 20.11.2020

Žádost spolku SHM Klub Praha - Počernice, z.s. o individuální dotaci na
projekt "V Počernicích není nuda" - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

• žádost spolku SHM Klub Praha - Počernice, z.s. o individuální dotaci na projekt    
"V Počernicích není nuda" ve výši 48.000,- 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 spolku SHM Klub Praha - Počernice, z.s. na projekt
"V Počernicích není nuda" ve výši 48.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. S/30/2020/0081

4. ukládá

informovat spolek SHM Klub Praha - Počernice, z.s. o usnesení Rady městské části Praha 20
ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na projekt "V Počernicích není nuda"

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 18.12.2020
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu se  spolkem SHM Klub Praha - Počernice, z.s., Mezilesí 1028/13,
193 00  Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 22907700, o poskytnutí individuální dotace na
podporu projektu "V Počernicích není nuda" ve výši 48.000,- Kč

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 18.12.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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/1737/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/13/1509/20
ze dne 20.11.2020

Žádost organizace SEMIRAMIS z.ú. o individuální dotaci na pilotní
provoz terénního programu Horní Počernice - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

• žádost organizace SEMIRAMIS z.ú. o individuální dotaci na pilotní provoz terénního
programu Horní Počernice ve výši 50.000,- Kč

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

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci SEMIRAMIS z.ú. na pilotní provoz
terénního programu Horní Počernice ve výši 50.000,- Kč, a to na materiálové, nemateriálové
a jiné náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. S/30/2020/0083

4. ukládá

informovat organizaci SEMIRAMIS z.ú. o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci žádosti
o poskytnutí individuální dotace na pilotní provoz terénního programu Horní Počernice

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 18.12.2020

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu s organizací SEMIRAMIS z.ú., Dlabačova 2208, 288 02
  Nymburk, IČO: 70845387, o poskytnutí individuální dotace na pilotní provoz terénního
programu Horní Počernice ve výši 50.000,- Kč

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 18.12.2020
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6. ukládá

provést rozpočtové opatření ve výši odsouhlasené RMČ Praha 20

6.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 23.11.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

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

bod jednání: BJ/1740/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/14/1495/20
ze dne 20.11.2020

Žádost Spolku SRDCEVČELE o individuální dotaci na skládací mobiliář
pro vzdělávací a uměleckou činnost - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

• žádost Spolku SRDCEVČELE o individuální dotaci na skládací mobiliář pro vzdělávací a
uměleckou činnost ve výši 45.000,- Kč

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

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Spolku SRDCEVČELE na skládací mobiliář pro
vzdělávací a uměleckou činnost ve výši 45.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové
náklady

3. ukládá

předložit žádost Spolku SRDCEVČELE, Nová Ves nad Popelkou 56, 512 71, IČO: 04992911, o
poskytnutí dotace na skládací mobiliář pro vzdělávací a uměleckou činnost, k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 31.12.2020
Místostarosta
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4. ukládá

provést rozpočtové opatření ve výši odsouhlasené RMČ Praha 20

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 25.11.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

zpracoval: Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
předkládá: Mgr. Petr Růžička, DiS., Člen rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/1742/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/15/1496/20
ze dne 20.11.2020

Žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Chvaly o
individuální dotaci na vybavení pro členy SDH Praha - Chvaly a jejich
rozvoj - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

• žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Chvaly o individuální dotaci na
vybavení pro členy SDH Praha - Chvaly a jejich rozvoj ve výši 81.000,- Kč

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

2. souhlasí

s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha 20 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha -
Chvaly na vybavení pro členy SDH Praha - Chvaly a jejich rozvoj ve výši 31.000,- Kč, a to
na materiálové náklady

3. ukládá

předložit žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Chvaly, Náchodská 754/94, 193
00  Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 65999100, o poskytnutí dotace na vybavení pro členy SDH
Praha - Chvaly a jejich rozvoj, k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 31.12.2020
Místostarosta



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

4. ukládá

provést rozpočtové opatření ve výši odsouhlasené RMČ Praha 20

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 25.11.2020

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 8, 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/1739/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/16/1497/20
ze dne 20.11.2020

Žádost spolku Mumraj z.s. o poskytnutí finančního daru na projekt
"Podpora pro Horní Počernice" - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj z.s.o poskytnutí finančního daru na projekt "Podpora pro Horní Počernice
v době pandemie" ve výši 33.000,- Kč

2. souhlasí

s poskytnutím finančního daru spolku Mumraj z.s. ve výši 33.000,- Kč na podporu projektu
"Podpora pro Horní Počernice v době pandemie"

3. ukládá

předložit žádost spolku Mumraj z.s., Mezilesí 2058/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO:
701 04 212, o poskytnutí finančního daru na podporu projektu "Podpora pro Horní Počernice
v době pandemie", k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 31.12.2020
Místostarosta
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4. ukládá

provést rozpočtové opatření ve výši odsouhlasené RMČ Praha 20

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 25.11.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta

Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
Mgr. Petr Růžička, DiS., Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/1811/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/17/1510/20
ze dne 20.11.2020

Žádost ředitelky Chvalského zámku, příspěvková organizace, o přesun
mezi kategoriemi závazného mzdového ukazatele roku 2020. - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Chvalského zámku, příspěvková organizace, o schválení závazného mzdového
ukazatele roku 2020 v důsledku přesunu prostředků mezi kategoriemi platy a OON.

2. schvaluje

přesun částky 100.000,- Kč mezi kategoriemi závazného mzdového ukazatele Chvalského
zámku, příspěvková organizace, kdy po tomto přesunu mezi platy a OON schvaluje závazný
mzdový ukazatel roku 2020 následovně: platy ve výši 3,448.000,- Kč, OON ve výši 360.000,-
Kč, a to při zachování závazného limitu pracovníků ve výši 11,20.
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3. ukládá

informovat o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci schváleného přesunu mezi kategoriemi
závazného mzdového ukazatele roku 2020 ředitelku Chvalského zámku, příspěvková
organizace.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 27.11.2020

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
bod jednání: BJ/1821/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/18/1511/20
ze dne 20.11.2020

Rozpočtové opatření č. 78 MČ Praha 20 na rok 2020 – poskytnutí
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce
a sociálních věcí na podporu mimořádného finančního ohodnocení
sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií
Covid-19 ve výši 34,6 tis. Kč - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 78 MČ Praha 20 na rok 2020

poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních
věcí na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních
úřadech v souvislosti s epidemií Covid-19 ve výši 34,6 tis. Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 07.12.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1823/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/19/1512/20
ze dne 20.11.2020

Rozpočtové opatření č. 79 MČ Praha 20 na rok 2020 – převod
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (nová investiční akce –
oplocení sportoviště v areálu základních škol Prahy 20) ve výši 421,9
tis. Kč - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 79 MČ Praha 20 na rok 2020převod finančních prostředků v rámci
rozpočtu MČ (nová investiční akce – oplocení sportoviště v areálu základních škol Prahy 20)
ve výši 421,9 tis. Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 07.12.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1824/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/2/1501/20
ze dne 20.11.2020

Uzavření smlouvy na oplocení sportoviště v areálu základních škol
Prahy 20 - (1.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na oplocení sportoviště v areálu základních škol Prahy 20 se společností
Genel Invest holding s.r.o.

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na oplocení sportoviště v areálu základních škol Prahy 20 se
společností Genel Invest holding s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.11.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/1820/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/20/1513/20
ze dne 20.11.2020

Rozpočtové opatření č. 80 MČ Praha 20 na rok 2020 – převod
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (dary - dotace) ve výši
110,0 tis. Kč - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 80 MČ Praha 20 na rok 2020

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

ve výši 110,0 tis. Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 07.12.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1834/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/21/1528/20
ze dne 20.11.2020

Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemků v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha a k svěření pozemků do správy MČ Praha 20 -
(2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s bezúplatným nabytím pozemku: KN parc. č. 3725/5 o výměře 64 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace KN parc. č. 3725/12 o výměře 410 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN
parc. č. 3725/14 o výměře 148 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č. 3725/16
o výměře 115 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č. 3725/19 o výměře     756
m2, ostatní plocha, jiná plocha KN parc. č. 3725/20 o výměře 146 m2, ostatní plocha, jiná
plocha KN parc. č. 4344/8 o výměře 17 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN    parc. č.
4538/38 o výměře 1 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č. 4544/3 o výměře 637
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č. 4544/4 o výměře 861 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace KN parc. č. 4550/6 o výměře 454 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
KN parc. č. 4554/1 o výměře 9 776 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č. 4554/5
o výměře 1 075 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č. 4554/6 o výměře 115
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č. 4554/7 o výměře 313 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace KN parc. č. 4554/8 o výměře 274 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
KN parc. č. 4554/9 o výměře 1382 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č. 4554/10
o výměře 342 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č. 4554/11 o výměře 600
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č. 4554/12 o výměře 91 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace KN parc. č. 4554/13 o výměře 126 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
KN parc. č. 4554/14 o výměře 890 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č. 4554/15
o výměře 107 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č. 4554/16 o výměře 453
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č.4554/17 o výměře 154 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace KN parc. č.4554/18 o výměře 26 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
KN parc. č. 4554/19 o výměře 52 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č.4554/20
o výměře 94 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č. 4554/21 o výměře 6 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č. 4554/24 o výměře 117 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace KN parc. č. 4555/1 o výměře 375 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
KN parc. č.4555/2 o výměře 86 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č. 4558/3
o výměře 303 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č. 4558/6 o výměře 99 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc. č. 4558/7 o výměře 7 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace KN parc. č. 4558/8 o výměře 29 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace KN parc.
č. 4558/9 o výměře 114 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví
Hlavního města Prahy.
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2. souhlasí

- s následným svěřením pozemku KN parc. č. 3725/5 o výměře 64 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 3725/14 o výměře 148 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 3725/16 o výměře 115 m2, ostatní plocha, ostatní

komunikace, pozemku KN parc. č. 3725/19 o výměře 756 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

pozemku KN parc. č. 3725/20 o výměře 146 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemku KN parc.

č. 4344/8 o výměře 17 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 4555/1

o výměře 375 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku KN parc. č.4555/2 o výměře

86 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku KN parc. č.4558/3 o výměře 303 m2,

ostatní plocha, ostatní komunikace, KN parc. č.4558/6 o výměře 99 m2, ostatní plocha, ostatní

komunikace, pozemku KN parc. č.4558/7 o výměře 7 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

pozemku KN parc. č.4558/8 o výměře 29 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku

KN parc. č.4558/9 o výměře 114 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, do správy Městské části Praha 20.

3. nesouhlasí

- s následným svěřením pozemku KN parc. č. 3725/12 o výměře 410 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 4538/38 o výměře 1 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 4554/1 o výměře 9 776 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku  KN parc. č. 4554/5 o výměře 1 075 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 4554/6 o výměře 115 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 4554/7 o výměře 313 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 4554/8 o výměře 274 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 4554/9 o výměře 1382 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 4554/10 o výměře 342 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 4554/11 o výměře 600 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 4554/12 o výměře 91 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 4554/13 o výměře 126 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 4554/14 o výměře 890 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 4554/15 o výměře 107 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 4554/16 o výměře 453 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č.4554/17 o výměře 154 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č.4554/18 o výměře 26 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č.4554/19 o výměře 52 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č.4554/20 o výměře 94 m2, ostatní plocha, ostatní

komunikace, pozemku KN parc. č.4554/21 o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

a pozemku KN parc. č.4554/24 o výměře 117 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace  vše
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do správy Městské části Praha 20, neboť se jedná o
pozemky pod komunikacemi, navazujících na most Na Svěcence, v rozsahu úseku komunikace
Na Svěcence, Do Svépravic, které jsou předmětem žádosti o odsvěření a převodu komunikací
do správy TSK a.s., v souladu s unesením č. ZMC/13/6/0197/20 ze dne 22. 6. 2020.
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4. nesouhlasí

- s následným svěřením pozemku KN parc. č. 4544/3 o výměře 637 m2, ostatní plocha,

ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 4544/4 o výměře 861 m2, ostatní plocha, ostatní

komunikace a pozemku KN parc. č. 4550/6 o výměře 454 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do správy Městské části Praha 20, neboť
se jedná o pozemky pod komunikací Božanovská, jejíž správu vykonává TSK a.s.

5. ukládá

- předložit jednotlivé body usnesení k projednání v ZMČ Praha 20.

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 07.12.2020
Starosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1832/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/22/1518/20
ze dne 20.11.2020

Přidělení bytu č. 2 v objektu Místního hospodářství, Lipí 2642/4,
Praha - Horní Počernice a uzavření nájemní smlouvy s vybraným
zaměstnancem - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

-  přidělení bytu č. 2 v budově č.p. 2642/4, Praha - Horní Počernice panu XXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX

2. souhlasí

- s uzavřením nájemní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v příloze tohoto
usnesení, s panem XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX zaměstnancem, k bytu č. 2
v budově č.p. 2642/4, Praha - Horní Počernice na dobu určitou 12 měsíců s podmínkou trvání
jeho pracovního poměru k městské části po celou dobu nájemního vztahu.

3. ukládá

-  OHSaI předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu nejpozději do 31.12.2020

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.12.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1812/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/23/1519/20
ze dne 20.11.2020

Prodej části obecního pozemku KN parc. č. 2147/16 o výměře 6 m2 v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s prodejem obecního pozemku parc. č. 2147/19 o výměře 6 m2, druh pozemku – zahrada,
který vznikl oddělením z pozemku KN parc. č. 2147/16 o výměře 209 m2, druh pozemku –
zahrada, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na základě geometrického plánu
č. 5712-158/2020, XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, dle důvodové zprávy, za kupní cenu
34.380,- Kč,  tj. 5.730 Kč/m2.

- s uzavřením kupní smlouvy s XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

2. ukládá

- předložit záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 2147/19 o výměře 6 m2, druh pozemku

– zahrada, který vznikl oddělením z pozemku KN parc. č. 2147/16 o výměře 209 m2, druh
pozemku – zahrada, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na základě geometrického plánu
č. 5712-158/2020, XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, za kupní cenu 34.380,- Kč,  tj. 5.730

Kč/m2, k projednání v ZMČ Praha 20.
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2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 07.12.2020
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/1836/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/24/1514/20
ze dne 20.11.2020

Rozpočtové opatření č. 81 MČ Praha 20 na rok 2020 – úprava rozpočtu
v souvislosti s vrácením finančních prostředků v souvislosti se
závěrečným vyúčtováním projektů realizovaných v rámci OPPPR -
(2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 81 MČ Praha 20 na rok 2020

úprava rozpočtu v souvislosti s vrácením finančních prostředků v souvislosti se závěrečným
vyúčtováním projektů realizovaných v rámci OPPPR

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 07.12.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1843/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/25/1515/20
ze dne 20.11.2020

Rozpočtové opatření č. 82 MČ Praha 20 na rok 2020 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace na podporu projektů v oblasti řešení
problematiky bezdomovectví na lokální úrovni ve výši 70,0 tis. Kč -
(2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 82 MČ Praha 20 na rok 2020

poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu projektů v oblasti řešení problematiky
bezdomovectví na lokální úrovni

ve výši 70,0 tis. Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 07.12.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1844/2020



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

78. schůze

číslo RMC/78/26/1516/20
ze dne 20.11.2020

Rozpočtové opatření č. 83 MČ Praha 20 na rok 2020 – převod
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 1 140,0 tis. Kč -
(2.21)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 83 MČ Praha 20 na rok 2020

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ

ve výši 1 140,0 tis. Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 07.12.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1849/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/27/1517/20
ze dne 20.11.2020

Rozpočtové opatření č. 84 MČ Praha 20 na rok 2020 – převod
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 435,0 tis. Kč -
(2.22)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 84 MČ Praha 20 na rok 2020

 převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ

ve výši 435,0 tis. Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 07.12.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1850/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/28/1520/20
ze dne 20.11.2020

Prodej části pozemku KN parc. č. 4244/16 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha - (2.23)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s prodejem pozemku parc. č. 4244/26 o výměře 4 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, odděleného od pozemku KN parc. č. 4244/16 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, na základě GP č. 5593-186/2019, XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXX

XXXXXXX, za kupní cenu 27.880,- Kč, tj. 6.970,- Kč/m2, z důvodu sjednocení vlastnického
vztahu ke stavbě a pozemku pod stavbou.

X X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXX XXXXX
XXXXXXXXX

2. ukládá

- předložit záměr prodeje pozemku parc. č. 4244/26 o výměře 4 m2, druh pozemku – ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, odděleného od pozemku KN parc. č. 4244/16 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, na základě GP č. 5593-186/2019, XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX X

XXXX XXXX XXXXXXX, za kupní cenu 27.880,- Kč, tj. 6.970,- Kč/m2, z důvodu sjednocení
vlastnického vztahu ke stavbě a pozemku pod stavbou, k projednání v ZMČ Praha 20.
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2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 07.12.2020
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/1852/2020



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

78. schůze

číslo RMC/78/3/1502/20
ze dne 20.11.2020

Studie investičního záměru - "Administrativní objekt v areálu místního
hospodářství" - (1.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

studii investičního záměru nového administrativního objektu v areálu místního
hospodářství (verze 3)

2. souhlasí

s vypracováním projektové dokumentace pro společné řízení dle předložené studie (verze 3)

3. ukládá

sdělit stanovisko RMČ k investičnímu záměru nového administrativního objektu v areálu
místního hospodářství zhotoviteli projektové dokumentace

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.11.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/1833/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/30/1521/20
ze dne 20.11.2020

Stanovisko k dokumentaci pro územní řízení ke stavbě „FTTS připojení
objektu SITE 12418 na optickou síť T-Mobile“ - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „„FTTS připojení objektu SITE 12418 na optickou síť“ v rozsahu projektové
dokumentace vypracované společností BOHEMIATEL s.r.o., 142 00 Praha 4, Libuš, z ledna 2019

2. schvaluje

- pronájem části pozemků KN parc. č. 3849, 1589/3, 423, 3893, 4024/2, 4036/175, 300,
4036/285 o celkové výměře 2 188 m2 vše v  k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu
určitou nepřesahující 28 dní za účelem provedení stavby „FTTS připojení objektu SITE 12418
na optickou síť“ 

- uzavření nájemní smlouvy se společností T - Mobile a.s.

- uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům KN parc. č. 3849, 1589/3, 423,
3893, 4024/2, 4036/175, 300, 4036/285 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  za účelem
umístění a provozování součásti telekomunikační sítě, se společností T-Mobile a.s.
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3. ukládá

předložit Nájemní smlouvu a Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu (T Mobile)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.12.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1825/2020



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

78. schůze

číslo RMC/78/31/1522/20
ze dne 20.11.2020

Smlouva o provedení stavby „Stavební úpravy bytového domu“ na
pozemku KN parc. č. 4131/2 a 4131/3 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, bytového domu č. p. 1928 a 1929 v ul. U Věže v Praze - Horních
Počernicích. - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o provedení stavby s XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXXXXXX

2. ukládá

předložit Smlouvu o provedení stavby s panem Ing. XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXXXXXX k podpisu smluvním stranám

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.11.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1817/2020



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

78. schůze

číslo RMC/78/32/1498/20
ze dne 20.11.2020

Zjišťovací řízení na záměr D0 stavba 520 Březiněves - Satalice" -
(3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

oznámení o zjišťovacím řízení na záměr "D0, stavba 520 Březiněves - Satalice".

2. konstatuje, že

záměr "D0, stavba 520 Březiněves - Satalice" bude mít negativní vliv na životní prostředí a
lidské zdraví na katastru Horních Počernic a to výrazným nárůstem dopravy na úseku D0  510
o 30 000 vozidel/den, na dálnici D11 o 15 000 vozidel/den, na dálnici D10 o 4 000 vozidel/
den, na Novopacké směr Prosek o 8 000 vozidel/den a na Chlumecké o 3 000 vozidel/den.

3. trvá

na zahrnutí území Horních Počernic, vzhledem k nárůstu dopravy, které bude vyvolané
zprovozněním úseku D0 520, do akustické a rozptylové studie. Není možné konstatovat,
že toto území již bylo řešeno v minulosti při posuzování vlivů na životní prostředí jiných
dopravních staveb (např. zkapacitnění D11 nebo zkapacitnění D0 510), protože tyto  záměry
nepočítaly s tak výrazným nárůstem dopravních intenzit na katastru Horních Počernic a tím
vyvolaným nárůstem hlukového zatížení a emisí z dopravy. Navíc nemohla být v roce 2014
resp. 2016, kdy probíhalo u záměrů "Pražský okruh, stavba 510, Satalice - Běchovice" a „D11,
stavba 1101, km 0,0 – exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání" posuzování
vlivů na životní prostředí provedena synergie vlivů obou záměrů se záměrem "D0, stavba
520 Březiněves - Satalice".  Horní Počernice jsou z hlediska budoucího provozování úseku
D0 520 jednoznačně dotčeným územím, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být
závažně ovlivněno provedením záměru. Toto připouští též text oznámení, v němž se na straně
157 konstatuje,  že… z předběžného hlukového posouzení však vyplývá, že např. na přímo
navazujícím úseku D0 510 znamená navýšení celkové dopravní intenzity o cca 30 000 zhoršení
akustické situace z provozu dopravy o 1,1 bD v denní době a o 1,1 bD v noční době oproti
stavu bez D0 520.  Což v okolí D0 510 znamená překročení hlukových limitů.

4. trvá

na tom, aby jako podklad pro novou hlukovou a rozptylovou studii byla v posuzování vlivů
záměru na životní prostředí použita aktuální dopravní měření a nikoli data z prosince 2018,
které byla předložena ke zjišťovacímu řízení.
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5. trvá

na tom, aby nová akustická studie, která bude k záměru zpracována též pro území
Horních Počernic, byla zpracována ve 3D a to v maximální možné přesnosti výpočtových
modelů a postupů, včetně vysoké podrobnosti. Veškeré podklady pro výpočet hluku musí
být provedeny na základě aktuálních dat - tj. dat ze stejného roku, v němž bude vypracována
akustická studie. Do výpočtu hluku je nutné zahrnout i hluk ze všech okolních místních
komunikací, pro něž stavba D0 520 představuje dílčí změnu, a to z důvodu posouzení
součtového efektu stávajícího hluku z provozu na pozemních komunikacích s novým
zdrojem hluku na pozemních komunikacích. Na území Horních Počernic jsou to tedy též
komunikace D11, D10, D0 510, Chlumecká, Náchodská, Bystrá a Božanovská.

6. trvá

na tom, aby v bezprostředním okolí D0 510 bylo po konzultacích s MČ Praha 20 provedeno
měření současného hlukového zatížení vybraných chráněných staveb. Měření je nutné provézt
za reprezentativních podmínek, není možné výsledky dopočítávat. Jen tak bude možné provézt
reálné posouzení hlukové zátěže vyvolané zprovozněním D0 520.

7. trvá

na navržení vhodných kompenzačních opatření též pro území Horních Počernic (nad rámec
kompenzačních opatření ke zkapacitnění D11 a D0 510), a to vzhledem k tomu, že již nyní je
jisté, že dojde k překročení hlukových limitů (viz mj. text oznámení, strana 157).

8. trvá

na prověření možného propojení komunikace Bystrá na MÚK Satalice.

9. trvá

na umístění měřící stanice na katastru Horních Počernic, aby mohlo být monitorováno
znečištění území z dopravy, které bude zprovozněním D0 520 silně zatíženo. Již v Programu
zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01: aktualizace 2020 - (3.02) se konstatuje,
že tato koncepce bude mít výrazný vliv na kvalitu životního prostředí na území Hornících
Počernic, vzhledem k tomu, že dostavbou Pražského okruhu, který odvede dopravu z
centrálních částí aglomerace Praha do částí okrajových, se zde výrazně zvýší intenzita dopravy
a tedy i znečištění ovzduší PM10, PM2,5 a oxidy dusíku.

10. ukládá

zaslat usnesení Rady MŽP ČR.

10.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 23.11.2020

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/1808/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/33/1523/20
ze dne 20.11.2020

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut HMP, ve znění
pozdějších předpisů, v návaznosti na nové znění zákona o odpadech a
zákona o výrobcích s ukončenou životností - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložený návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se němí obecně závazná
vyhláška č.500/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění
pozdějších předpisů.

2. konstatuje, že

navrhovaná úprava přenáší na městské části nejen kompetence, nýbrž i povinnosti a
zejména potenciální náklady, ke kterým není poskytováno rozpočtové krytí. Lze očekávat
nárůst administrativní agendy MČ. Navíc celou koncepcí dochází ke komplikovanému dělení
kompetencí, nutnosti přenosu a tlumočení informací a vzniku možné nežádoucí duality v oblasti
vyřizování stížností ze strany občanů.   Z pohledu akceschopnosti v oblasti řešených problémů
se jedná o efektivní řešení pouze na straně teoretické legislativy, která však v praxi bude
limitována finančními bariérami ze strany orgánů, na které byly přeneseny kompetence.

3. souhlasí

s předloženým návrh za předpokladu, že zákony o odpadech a o výrobcích s ukončenou
životností budou účinné od 1. 1. 2021 a že bude MČ poskytnuto již na fiskální období 2021
potřebné finanční krytí nákladů spojených s vykonáváním svěřených kompetencí.



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

4. ukládá

zaslat usnesení Rady na Odbor ochrany prostředí MHMP.

4.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 24.11.2020

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/1809/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/34/1524/20
ze dne 20.11.2020

Stanovisko k dokumentaci pro územní řízení ke stavbě „Připojení bodů
TMCZ 2019 Praha 20 – Božanovská“ T-Mobile CR - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Připojení bodů TMCZ 2019 Praha 20 – Božanovská“v rozsahu projektové
dokumentace vypracované společností Projekting s.r.o., 142 00 Praha 3, z ledna 2019

2. schvaluje

- pronájem části pozemků KN parc. 4545, 4543/4, 4543/5, 4543/7, 4544/6, 4548/1, 4549/1,
4550/12, 4551/11, 4551/13, 4551/14  a parc. č. 4551/12 vše v k.ú. Horní Počernice, obec
Praha,  za účelem provedení stavby rozšíření telekomunikační sítě pod názvem „Připojení bodů
TMCZ 2019 Praha 20 Božanovská“

- uzavření nájemní smlouvy se společností T-Mobile a.s.

- uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům KN parc. č. , 4543/4, 4543/5,
4543/7, 4544/6, 4548/1, 4549/1, 4550/12, 4551/11, 4551/13, 4551/14a parc. č. 4551/12 vše
za účelem umístění a provozování součásti telekomunikační sítě, se společností T-Mobile a.s.
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3. ukládá

předložit Nájemní smlouvu a Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu (T Mobile  -
Božanovská)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.12.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/1826/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/35/1525/20
ze dne 20.11.2020

Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na lampy VO - (3.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh smlouvy o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení ve
vlastnictví hl. m. Prahy.

2. ukládá

podepsat smlouvu se společností Technologie hl. m. Prahy, a.s. na umístění a připojení
vánočních dekorů na zařízení VO ve vlastnictví hl. m. Prahy.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 25.11.2020
Starosta

Usnesení - Schváleno (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/1814/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/36/1526/20
ze dne 20.11.2020

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

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

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

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.11.2020

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/1827/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/37/1527/20
ze dne 20.11.2020

Podněty na změnu územního plánu - (5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o podaných podnětech na změnu územního plánu, ke kterým nebylo dosud přijato
stanovisko ZMČ Praha 20 a které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení.

2. konstatuje, že

stanovisko k podnětu "přeložení plochy DU (urbanisticky významné plochy a dopravní spojení)
při komunikaci K Berance" vedeném pod č. 544/2019 je žádoucí přijmout až po zpracování
a projednání Urbanistické studie K Berance, jejíž pořízení schválila RMČ usnesením ze dne
23.10.2020 č.j. RMC/75/34/1470/20

3. ukládá

předložit ZMČ návrh stanoviska k výše uvedenému podnětu až na základě zpracované a
projednané Urbanistické studie K Berance.

3.1 Zodpovídá: Ing. Jindřich Jukl,
Člen rady

4. ukládá

předložit ZMČ Praha 20 informaci o aktuálně ukončených řízeních o změně územního plánu
na území Horních Počernic

4.1 Zodpovídá: Ing. Jindřich Jukl, Termín: 07.12.2020
Člen rady
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5. ukládá

předložit ZMČ informaci o podaných podnětech uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení.

5.1 Zodpovídá: Ing. Jindřich Jukl,
Člen rady

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování

předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/1845/2020



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

78. schůze

číslo RMC/78/4/1499/20
ze dne 20.11.2020

Termíny jednání RMČ a ZMČ Praha 20 v I. pololetí roku 2021 - (1.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- plánované termíny jednání RMČ Praha 20: 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4.,
7.5., 21.5., 4.6., 18.6.2021

- plánované termíny jednání ZMČ Praha 20: 22.3. a 21.6.2021

2. ukládá

zveřejnit plánované termíny zasedání ZMČ Praha 20 na webu městské části

2.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 04.12.2020

3. ukládá

předložit plánované termíny jednání RMČ a ZMČ Praha 20 jako informaci na nejbližším zasedání
ZMČ Praha 20

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 07.12.2020
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/1842/2020



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

78. schůze

číslo RMC/78/5/1500/20
ze dne 20.11.2020

Návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 -
(1.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

upravený návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 dne 7.12.2020
od 17:00 hodin ve Chvalské stodole v Horních Počernicích

2. ukládá

připravit 16. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 07.12.2020
Starosta

Usnesení - Schváleno (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/1841/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/6/1503/20
ze dne 20.11.2020

Pronájem a záměr pronájmu 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 - (2.01)

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

11.12.2020 do 7.1.2021, za cenu 85 Kč/m2/měsíc, tj. 383,41 Kč/předmět pronájmu/28 dní,
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

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 10.12.2020

3. souhlasí

- se záměrem pronájmu části pozemku KN parc. č. 3799 o výměře cca 2,5 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, 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.
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4. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu 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, na úřední desce MČ Praha
20.

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.11.2020

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

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/1828/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/7/1504/20
ze dne 20.11.2020

Záměr pronájmu 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 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem pronájmu 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, 3.111,- Kč/předmět pronájmu/měsíc, za účelem uskladnění nábytku.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu 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/
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m2/měsíc, tj. 3.111,- Kč/předmět pronájmu/měsíc, za účelem uskladnění nábytku, na úřední
desce MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.11.2020

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/1829/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/8/1505/20
ze dne 20.11.2020

Záměr bezúplatného nabytí pozemku KN parc. č.: 4241/240,
4241/241, 4241/245, 4241/277, 4241/302, 4241/303, 4241/304,
4241/306, 4241/307, 4241/308, 4241/309, 4241/311, vše v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví spol. CANABA - Pozemní
stavby, s.r.o. - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s bezúplatným nabytím pozemku KN parc. č.  4241/240, druh pozemku  - orná půda o
výměře 959 m2, pozemku KN parc. č. 4241/241, druh pozemku – orná půda o výměře
523 m2, pozemku KN parc. č. 4241/245, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití –
ostatní komunikace o výměře 997 m2, pozemku KN parc. č. 4241/277, druh pozemku – orná
půda o výměře 99 m2, pozemku KN parc. č.  4241/302, druh pozemku  - ostatní plocha, způsob
využití – ostatní komunikace o výměře 8 m2, pozemku KN parc. č.  4241/303, druh pozemku
  - ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 3 m2, pozemku KN parc. č.
  4241/304, druh pozemku  - ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře
542 m2, pozemku KN parc. č.  4241/306, druh pozemku  - ostatní plocha, způsob využití
– jiná plocha o výměře 158 m2, pozemku KN parc. č.  4241/307, druh pozemku  - ostatní
plocha, způsob využití –jiná plocha o výměře 36 m2,  pozemku KN parc. č.  4241/308, druh
pozemku  - ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 30 m2, pozemku
KN parc. č.  4241/309, druh pozemku  - ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
o výměře 86 m2 a pozemku KN parc. č.  4241/311, druh pozemku  - ostatní plocha, způsob
využití – jiná plocha o výměře 101 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví
spol. CANABA - Pozemní stavby, s.r.o.

- s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vyvolané investice se společností CANABA -
Pozemní stavby, s.r.o.

2. ukládá

- předložit záměr bezúplatného nabytí pozemku KN parc. č.  4241/240, druh pozemku  - orná

půda o výměře 959 m2, pozemku KN parc. č. 4241/241, druh pozemku – orná půda o výměře

523 m2, pozemku KN parc. č. 4241/245, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití –

ostatní komunikace o výměře 997 m2, pozemku KN parc. č. 4241/277, druh pozemku – orná
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půda o výměře 99 m2, pozemku KN parc. č.  4241/302, druh pozemku  - ostatní plocha, způsob

využití – ostatní komunikace o výměře 8 m2, pozemku KN parc. č.  4241/303, druh pozemku

  - ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 3 m2, pozemku KN parc. č.
  4241/304, druh pozemku  - ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře

542 m2, pozemku KN parc. č.  4241/306, druh pozemku  - ostatní plocha, způsob využití – jiná

plocha o výměře 158 m2, pozemku KN parc. č.  4241/307, druh pozemku  - ostatní plocha,

způsob využití –jiná plocha o výměře 36 m2,  pozemku KN parc. č.  4241/308, druh pozemku

  - ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 30 m2, pozemku KN parc.
č.  4241/309, druh pozemku  - ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře

86 m2 a pozemku KN parc. č.  4241/311, druh pozemku  - ostatní plocha, způsob využití – jiná

plocha o výměře 101 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví spol. CANABA
- Pozemní stavby, s.r.o., k projednání v ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 07.12.2020
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: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta

Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/1822/2020
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/9/1506/20
ze dne 20.11.2020

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy č. S/121/2020/0159 k bytu č.
2 v bytovém domě Jívanská 1746, Praha – Horní Počernice - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření  dodatku  č. 2020 0001 k nájemní smlouvě č. č. S/121/2020/0159 na dobu určitou
2 měsíců s platností od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2021.

2. ukládá

- uzavřít  dodatek  č. 2020 0001 k nájemní smlouvě č. č. S/121/2020/0159 na dobu určitou
2 měsíců s platností od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2021.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 01.12.2020

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: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta

Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/1813/2020


