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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

85. schůze

číslo RMC/85/1/1603/21
ze dne 08.01.2021

Informace – nabídka distribuce bezplatného týdeníku „Náš REGION
Praha“ - (1.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- informace o nabídce společnosti SPACE 11 s.r.o., umístění stojanu pro bezplatný týdeník
„Náš REGION Praha“ v prostorách budovy ÚMČ Prahy 20.

2. ukládá

- zahájit jednání se společností SPACE 11 s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.01.2021

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
bod jednání: BJ/1963/2021



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

85. schůze

číslo RMC/85/2/1604/21
ze dne 08.01.2021

Dočasné snížení nájmu za pronájem nebytových prostor určených
k podnikání na adrese Náchodská č.p. 868 v k. ú. Horní Počernice -
(1.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- dočasné snížení nájemného za měsíce 1/2021 – 3/2021, tj. 3 měsíce, za pronájem

nebytových prostor určených k podnikání o výměře 44,15 m2, umístěných v 1. nadzemním
podlaží budovy Náchodská 868/28, umístěné na pozemku KN parc. č. 1986 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, které paní Ivana Ježková užívá na základě Smlouvy o nájmu prostoru
sloužícímu k podnikání č. S/120/14/0023 ze dne 29. 4. 2014, za účelem provozování prodejny
zdravotnických potřeb, na částku 76.758,40 Kč/předmět pronájmu/rok, tj. 6.396,53 Kč/
předmět pronájmu/měsíc, z důvodu provedení stavebnětechnických opatření souvisejících se
stavbou ze strany pronajímatele.

- uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání č.
S/120/14/0023.

- dočasné snížení nájemného za měsíce 1/2021 – 3/2021, tj. 3 měsíce, za pronájem

nebytových prostor určených k podnikání o výměře 65,6 m2, umístěných v 1. nadzemním
podlaží budovy Náchodská 868/28, umístěné na pozemku KN parc. č. 1986 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, které paní Tereza Jirovská užívá na základě Smlouvy o nájmu prostoru
sloužícímu k podnikání č. S/120/14/0024 ze dne 29. 4. 2014, za účelem provozování
tiskárny, na částku 114.076,80 Kč/předmět pronájmu/rok, tj. 9.506,40 Kč/předmět pronájmu/
měsíc, z důvodu provedení stavebnětechnických opatření souvisejících se stavbou ze strany
pronajímatele.

- uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání č.
S/120/14/0024.
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2. ukládá

- předložit Dodatek ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání č. S/120/14/0023
a č. S/120/14/0024 smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.01.2021

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
bod jednání: BJ/1966/2021



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

85. schůze

číslo RMC/85/3/1605/21
ze dne 08.01.2021

Oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení
ke sběru, výkupu a využívání odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů k žádosti společnosti KOVODEMONT
CZECH, a.s., IČ: 27945804, se sídlem Beranových 696, 199 00 Praha
9 Letňany, pro provozovnu na adrese Lukavecká 1732, 19300 Praha
9 – Horní Počernice (pozemek parc. č. 3995/1 a 4006/1, k. ú. Horní
Počernice). - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a
využívání odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů k žádosti společnosti  KOVODEMONT CZECH, a.s.

2. souhlasí

s udělením souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů dle § 14
odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů pro provozovnu KOVODEMONT CZECH, a.s., IČ: 27945804, na adrese
Lukavecká 1732, 19300Praha 9 – Horní Počernice (pozemek parc. č. 3995/1 a 4006/1, k. ú.
Horní Počernice).
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3. ukládá

předat usnesení Odboru ochrany prostředí MHMP.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 15.01.2021

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/1962/2021



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

85. schůze

číslo RMC/85/5/1606/21
ze dne 08.01.2021

Výpůjčka 2 ks počítačů pro potřeby on-line distanční výuky na ZŠ -
(2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost paní XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXX, o vypůjčení
2 ks počítačů pro potřeby distanční výuky na ZŠ pro její dvě nezl. dcery

2. schvaluje

Smlouvu o výpůjčce č. F/30/2021/0112 a smlouvu o výpůjčce č. F/30/2021/0113  2 ks
počítačů vč. monitorů, klávesnic a myší pro potřeby on-line distanční výuky na ZŠ pro dvě
nezl. dcery XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X
X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX

3. ukládá

informovat žadatele, paní XXXXX XXXXXXXXX, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve
věci žádosti o výpůjčku 2 ks počítačů pro potřeby on-line distanční výuky na ZŠ

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 29.01.2021

4. ukládá

uzavřít s XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXX, smlouvu
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o výpůjčce č. F/30/2021/0112 a smlouvu o výpůjčce č. F/30/2021/0113 za účelem on-line
distanční výuky na ZŠ 

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 29.01.2021

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/1965/2021



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

85. schůze

číslo RMC/85/6/1607/21
ze dne 08.01.2021

Veřejná sbírka na pomoc rodině z Horních Počernic, postižené požárem
rodinného domu - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vyhlášení Veřejné sbírky na pomoc rodině pana XXXXXX z Horních Počernic, která v důsledku
požáru rodinného domu potřebuje finanční prostředky na jeho rekonstrukci, na transparentní
účet Městské části Praha 20, zřízený za účelem uspořádání veřejné sbírky

2. ukládá

podat oznámení o realizaci Veřejné sbírky na pomoc rodině panaXXXXXXX z Horních Počernic,
která v důsledku požáru rodinného domu potřebuje finanční prostředky na jeho rekonstrukci

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.01.2021

3. ukládá

zajistit pořádání Veřejné sbírky na pomoc rodině XXXXXXXXXXX z Horních Počernic, která v
důsledku požáru rodinného domu potřebuje finanční prostředky na jeho rekonstrukci,

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.01.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/1968/2021


