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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

97. schůze

číslo RMC/97/1/1749/21
ze dne 09.04.2021

Provoz mateřských škol v období hlavních (letních) prázdnin v roce
2021. - (1.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

omezení provozu mateřských škol v červenci 2021 tak, že provoz zajistí v období:

 1.7.2021 - 16.7.2021 - Mateřská škola „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo
nám. 115
19.7.2021 - 30.7.2021 – Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900

2. schvaluje

přerušení provozu v srpnu 2021 ve všech mateřských školách zřizovaných městskou částí z
důvodu naplánovaných oprav, rekonstrukcí a údržby.

3. ukládá

seznámit s usnesením Rady m.č. Praha 20 ve věci prázdninového provozu ředitelky všech
mateřských škol, zřizovaných městskou částí.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 20.04.2021
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4. ukládá

seznámit s usnesením Rady m.č. Praha 20 ve věci prázdninového provozu HSHMP.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 20.04.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/2155/2021



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

97. schůze

číslo RMC/97/10/1755/21
ze dne 09.04.2021

Stanovisko ke společnému řízení stavby „Novostavba RD na poz. p. č.
4155/5 Horní Počernice“ - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Novostavba RD na poz. p. č. 4155/5 Horní Počernice“, v rozsahu
projektové dokumentace vypracované Ing. D. Piroutem, z listopadu 2019.

2. schvaluje

- pronájem části pozemků p. č. 4160/2 o celkové výměře 24 m2 v k. ú. Horní Počernice, na
dobu určitou nepřesahující 28 dní.

- uzavření nájemní smlouvy s XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2021

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/2165/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

97. schůze

číslo RMC/97/11/1756/21
ze dne 09.04.2021

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku
p. č. 3802 a 3803 v k. ú. Horní Počernice Praha za účelem provedení
stavby „VPI PH, Horní Počernice, ul. Stoliňská“ se společností CETIN a.
s.“ - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 3802 a 3803
za účelem umístění a provozování součásti telekomunikační sítě, se společností CETIN a. s.

2. ukládá

předložit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k podpisu smluvním stranám
(přeložka CETIN)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2021

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/2166/2021



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

97. schůze

číslo RMC/97/12/1759/21
ze dne 09.04.2021

Žádost o posunutí termínů pro splnění úkolů z RMČ
RMC/87/14/1622/21 týkající se projektu zjednosměrnění okolí ulic U
jeslí, Chodovická a Pavlišovská - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o provedeném nacenění PD na Zjednosměrnění okolí ulic U jeslí, Chodovická a
Pavlišovská

2. schvaluje

posunutí termínů úkolů RMČ na provedení nacenění PD Zjednosměrnění okolí ulic U jeslí,
Chodovická a Pavlišovská.

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Vojtěch Šimáček, Vedoucí OMH
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2156/2021



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

97. schůze

číslo RMC/97/14/1760/21
ze dne 09.04.2021

audiovizuální tvorba filmu "Betlémské světlo" - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

natáčení filmu "Betlémské světlo" v ul. Lhotská, ul. Rožnovská a ul. Vysokovská v Horních
Počernicích.

2. souhlasí

se záborem veřejného prostranství a se zvláštním užíváním pozemní komunikace ul. Lhotská,
ul. Rožnovská a ul. Vysokovská v Horních Počernicích v rámci filmové tvorby filmu "Betlémské
světlo".

3. souhlasí

s natočením scény s autem v ul. Lhotská v Horních Počernicích s možností krátkodobého
zastavení dopravy pro veřejnost za asistence dopravními asistenty.

4. ukládá

OŽPD informovat společnost United Finders s.r.o. o usnesení Rady MČ Prahy 20.

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Dagmar Jeníková, Referent dopravy
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2160/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

97. schůze

číslo RMC/97/15/1761/21
ze dne 09.04.2021

Schválení poskytnutí jednorázového finančního daru jako projevu
ocenění za pomoc při zvládání pandemie Covid – 19 na území městské
části Praha 20 - (4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

poskytnutí finančního daru zapsanému spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní
Počernice, z. s., se sídlem Na Chvalské tvrzi 860/4, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ:
63834910  ve výši 50.000,- Kč jako projev ocenění za pomoc při zvládání pandemie Covid –
19 na území městské části Praha 20.

2. schvaluje

podstatné náležitosti darovací smlouvy, která tvoří přílohu tohoto usnesení, a na jejímž
podkladě bude obdarovanému Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s.
poskytnut schválený dar.
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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: 16.04.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník (Pověřena řízením úřadu)
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/2164/2021



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

97. schůze

číslo RMC/97/16/1762/21
ze dne 09.04.2021

Návrh odměn pro ředitele školských příspěvkových organizací MČ
Praha 20 - (5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odměny ředitelům školských příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Městská část
Praha 20, předložené v písemné formě dle neveřejné přílohy

2. ukládá

informovat ředitele školských příspěvkových organizací o udělené odměně a zajistit výplatu
schválené odměny ředitelům školských příspěvkových organizací prostřednictvím mzdového
účetního příspěvkové organizace

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.04.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/2169/2021



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

97. schůze

číslo RMC/97/17/1763/21
ze dne 09.04.2021

Zvýšení osobního příplatku ředitelů školských příspěvkových
organizací s účinností od 1. 5. 2021 - (5.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zvýšení osobního příplatku ředitelů školských příspěvkových organizací s účinností od 1. 5.
2021

2. schvaluje

změny platových výměrů ředitelů školských příspěvkových organizací, které Městská část
Praha 20 zřizuje, dle předložené neveřejné listinné přílohy, s účinností od 1. 5. 2021

3. ukládá

informovat ředitele školských příspěvkových organizací o změně jejich platových výměrů dle
usnesení RMČ s účinností od 1. 5. 2021

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.04.2021
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4. ukládá

informovat mzdového účetního příspěvkových organizací o změně platových výměrů ředitelů
školských příspěvkových organizací dle usnesení RMČ s účinností od 1. 5. 2021

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.04.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/2171/2021



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

97. schůze

číslo RMC/97/18/1764/21
ze dne 09.04.2021

Testování (Covid 19) v ZŠ a MŠ zřízených MČ Praha 20 - (6.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o pilotním projektu testování žáků na MČ Praha 9 a mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6.4.2021

2. konstatuje, že

realizace testování (Covid 19) žáků a dětí v ZŠ a MŠ zřízených MČ Praha 20 je plně v
kompetencí ředitelů těchto institucí, kteří mají plnou důvěru Rady městské části Praha 20 v
této věci

3. ukládá

starostovi jednat v této věci s kompetentními institucemi - Vládou ČR, MHMP apod.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan,
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
bod jednání: BJ/2173/2021



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

97. schůze

číslo RMC/97/2/1750/21
ze dne 09.04.2021

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ
Spojenců 2170/44 - Rozvody ZTI II. Etapa II. část - třídní pavilon“ -
(1.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "MŠ Spojenců 2170/44 - Rozvody
ZTI II. Etapa II. část - třídní pavilon“ společnosti TZB Kladno s.r.o., Třebízského 466, 273 09
Kladno,IČ: 28428161, s nabídkovou cenou 1 898 223 Kč bez DPH (2 296 850 Kč včetně DPH),
dle doporučení výběrové komise.

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "MŠ Spojenců
2170/44 - Rozvody ZTI II. Etapa II. část - třídní pavilon“ se společností TZB Kladno s.r.o.,
Třebízského 466, 273 09 Kladno, IČ: 28428161

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.04.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/2158/2021



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

97. schůze

číslo RMC/97/3/1751/21
ze dne 09.04.2021

Revize projektové dokumentace Revitalizace ulice Jeřická - (1.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

změnu rozsahu projektové dokumentace "Revitalizace ul. Jeřická, Horní Počernice",
zpracované společností Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o., dle důvodové zprávy

2. ukládá

objednat změnu rozsahu projektové dokumentace "Revitalizace ul. Jeřická, Horní Počernice"

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 16.04.2021

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

Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/2159/2021



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

97. schůze

číslo RMC/97/4/1752/21
ze dne 09.04.2021

Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca 2498
m2 a KN parc. č. 1991 o výměře cca 393 m2vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha za účelem pořádání „Fotogalerie ve venkovním prostoru o
třicetileté historii počernické akce Čarodějnice“ - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku části pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca 2498 m2, a KN parc. č. 1991 o

výměře cca 393 m2, vše v k. ú.  Horní Počernice, obec Praha, Chvalskému zámku p. o., na
dobu určitou od 23. 4. 2021 do 24. 5. 2021, za účelem pořádání „Fotogalerie ve venkovním
prostoru o třicetileté historii počernické akce Čarodějnice“.

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

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Oddělení investic Termín: 22.04.2021

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/2162/2021



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

97. schůze

číslo RMC/97/5/1753/21
ze dne 09.04.2021

Nájemné za pronájem prostor sloužících k podnikání s ohledem na
vyhlášení nouzového stavu na území České republiky - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. částečně revokuje

ve vztahu k nájemci Good morning s r. o. usnesení č. RMC/90/18/1662/21 ze dne 19. 2. 2021

2. souhlasí

- jako pronajímatel, s odpuštěním úhrad nájemného ( netýká se záloh na služby ) spol.
Good Morning s.r.o., za užívání prostor sloužících k podnikání dle nájemní smlouvy č.
S/120/2020/0137 za dobu 1/2021 a 2/2021 tj. 2 měsíce, a to s ohledem na vyhlášení
nouzového stavu na základě unesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957
a ze dne 14.2.2021 č. 125 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ a následných přijatých karanténních opatření s
tímto souvisejících.

3. ukládá

- předložit odpuštění úhrad nájemného ( netýká se záloh na služby ) spol. Good Morning
s.r.o., za užívání prostor sloužících k podnikání dle nájemní smlouvy č. S/120/2020/0137 za
dobu 1/2021 a 2/2021 tj. 2 měsíce, a to s ohledem na vyhlášení nouzového stavu na základě
unesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 a ze dne 14.2.2021 č. 125 z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/
a následných přijatých karanténních opatření s tímto souvisejících, k projednání v ZMČ Praha
20.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.05.2021
Starosta
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4. souhlasí

- jako pronajímatel, s odpuštěním úhrady nájemného ( netýká se záloh na služby ) spol.
Good Morning s.r.o., za užívání prostor sloužících k podnikání dle nájemní smlouvy č.
S/120/2020/0137, za dobu 3/2021, tj. jeden měsíc, a to s ohledem na vyhlášení nouzového
stavu na základě unesení vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 196 a ze dne 26. 3. 2021
č. 314 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný
jako SARS CoV-2/ a následných přijatých karanténních opatření s tímto souvisejících.

5. ukládá

- předložit odpuštění úhrady nájemného ( netýká se záloh na služby ) spol. Good Morning
s.r.o., za užívání prostor sloužících k podnikání dle nájemní smlouvy č. S/120/2020/0137,
za dobu 3/2021, tj. jeden měsíc, a to s ohledem na vyhlášení nouzového stavu na základě
unesení vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 196 a ze dne 26. 3. 2021 č. 314 z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/
a následných přijatých karanténních opatření s tímto souvisejících, k projednání v ZMČ Praha
20.

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.05.2021
Starosta

6. schvaluje

 - jako pronajímatel, odpuštění úhrady nájemného ( netýká se záloh na služby ) za užívání
prostor sloužících k podnikání za dobu 3/2021, tj. jeden měsíc, a to s ohledem na vyhlášení
nouzového stavu na základě unesení vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 196 a
ze dne 26. 3. 2021 č. 314 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ a následných přijatých karanténních opatření s
tímto souvisejících.

7. ukládá

- uzavřít Dodatky k nájemním smlouvám ve smyslu tohoto usnesení, dle důvodové zprávy
s těmito subjekty:

Lenka Mrvíková - nájemní smlouva č. S/121/15/0134

Marika Kvitová  -  nájemní smlouva č. S/121/15/0064

Josef Bucman - nájemní smlouva č. S/121/17/0156

Kvita construction s.r.o. - nájemní smlouva č. S/121/18/0159

Ivana Ježková - nájemní smlouva č. S/120/14/0023

Romana Březinová a Eva Harmatová - nájemní smlouva č. S/120/14/0025

Tereza Jírovská - nájemní smlouva č. S/120/14/0024

Martina Svobodová - nájemní smlouva č. S/120/14/0026

Art Atelier Fiala s.r.o. - nájemní smlouva č. 2012/13/0037

Hotel Chvalská Tvrz s.r.o. - nájemní smlouva č. ORO 2005 0363

Monika Koudelová - nájemní smlouva č. ORO 2004 0288

Pekařství Moravec s.r.o. - nájemní smlouva č. 2013/120/0034 a S/120/15/0033

lecbabolesti.cz s.r.o. - nájemní smlouva č. S/121/19/0171
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Tiliamed s.r.o. - nájemní smlouva č. S/120/14/0027

7.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.04.2021

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/2163/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

97. schůze

číslo RMC/97/6/1754/21
ze dne 09.04.2021

žaloba na určení vlastnického práva k pozemkům parc.č.573/11 o
výměře 91 m2 a parc. č. 573/52 o výměře 98m2, k.ú. Horní Počernice -
(2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o podání žaloby na určení vlastnického práva k pozemkům parc.č. 573/11 a 573/52,
k.ú. Horní Počernice, LV 2757, ve vlastnictví MČ Praha 20,  kterou podala dne 17.12.2020
paní XXXX XXXXXXXX.

2. ukládá

předat právní zastupování MČ Praha 20 v soudním sporu sp.zn. 18 C 335/2020 vedeném u
Obvodního soudu pro Prahu 9 , externí advokátní kanceláři Belha, Vacíř a spol., aby hájila
zájmy MČ Praha 20 jako vedlejšího účastníka na straně žalované.

2.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 16.04.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník (Pověřena řízením úřadu)
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/2167/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

97. schůze

číslo RMC/97/7/1757/21
ze dne 09.04.2021

Vydávání Hornopočernického zpravodaje - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

s účinností od 15.4.2021
a) Všeobecné obchodní podmínky inzerce v časopisu HPZ, které jsou přílohou č. 1 tohoto
usnesení, a

b) Podmínky inzerce v HPZ pro příspěvkové, neziskové a církevní organizace, které jsou
přílohou č. 2 tohoto usnesení.

2. ukládá

OKÚ zveřejnit dokumenty schválené v bodě č. 1 tohoto usnesení na webu MČ Praha 20 a zaslat
je příspěvkové organizaci Chvalský zámek.

2.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 12.04.2021

3. pověřuje

Chvalský zámek, příspěvková organizace, IČ: 72551011, se sídlem Na Chvalské tvrzi 857/1a,
19300 Praha 9
a) příjmem inzerce v HPZ dle parametrů schválených v bodě 1 tohoto usnesení, a to od
15.4.2021 do 31.12.2021.

b) zajištěním tisku a grafických prací za účelem vydávání HPZ, a to i s možností jejich zajištění
subdodavatelsky, a to od 15.4.2021 do 31.12.2021.

4. konstatuje, že

výnosy z příjmu inzerce z HPZ jsou příjmem vydavatele HPZ, které za období od 15.4.2021
do 31.12.2021 náleží v plné výši Chvalskému zámku jako příjem z doplňkové činnosti.

5. ukládá

OKÚ vypsat poptávkové řízení za účelem zajišťování přijímání inzerce v HPZ.

5.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu
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6. ukládá

OKÚ informovat příspěvkovou organizaci Chvalský zámek o tomto usnesení RMČ Praha 20.

6.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 12.04.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník (Pověřena řízením úřadu)
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/2168/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

97. schůze

číslo RMC/97/8/1758/21
ze dne 09.04.2021

Změna Jednacího řádu Rady městské části Praha 20 - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

 se jmenovitým hlasováním na jednání Rady městské části Praha 20

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník (Pověřena řízením úřadu)
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/2170/2021


