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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

102. schůze

číslo RMC/102/1/1847/21
ze dne 21.05.2021

Přidělení úkolů z 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 dne
10.5.2021 - (1.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. ukládá

přidělit úkoly vyplývající z usnesení ZMČ č. 19 konaného dne 10.5.2021 tak, jak jsou uvedeny
v příloze č. 1 tohoto usnesení

1.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 28.05.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/2242/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

102. schůze

číslo RMC/102/10/1840/21
ze dne 21.05.2021

Nájemné za pronájem prostor sloužících k podnikání s ohledem na
vyhlášení nouzového stavu na území České republiky - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- jako pronajímatel, odpuštění úhrady nájemného (netýká se záloh na služby) za užívání
prostor sloužících k podnikání za dobu 4/2021, tj. jeden měsíc, a to s ohledem na vyhlášení
nouzového stavu na základě usnesení 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.

2. 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 Jirovská - nájemní smlouva č. S/120/14/0024

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

Good Morning s.r.o. – nájemní smlouva č. S/120/2020/0137

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
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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/121/2021/0157

Tiliamed s.r.o. - nájemní smlouva č. S/120/14/0027

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 07.06.2021

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/2254/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

102. schůze

číslo RMC/102/11/1839/21
ze dne 21.05.2021

Pronájem části pozemku KN parc. č. 1987/1 a KN parc. č. 1990 o
celkové výměře cca 50 m2 v areálu Chvalské tvrze v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části pozemku KN  parc. č. 1987/1  o  výměře cca 30 m2 a části pozemku KN

parc. č. 1990 o výměře cca 20 m2,  vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti
Good Morning s.r.o., na dobu určitou od 29 5. 2021 do 31. 10. 2021, za účelem provozování

venkovní zahrádky k restauraci La Trattoria Turbanti, za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj.
4.250,- Kč/předmět pronájmu/měsíc.

- uzavření nájemní smlouvy se spol. Good Morning s.r.o.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.05.2021

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/2253/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

102. schůze

číslo RMC/102/12/1838/21
ze dne 21.05.2021

Záměr pronájmu pozemku KN parc. č. 4131/11 a části pozemku KN
parc. č. 4131/1, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- ukončení nájemních smluv č. S/120/16/0077 a č. S/120/16/0078 dohodou smluvních stran
ke dni 30. 6. 2021.

2. souhlasí

- se záměrem pronájmu části pozemku KN parc. č. 4131/11 o výměře cca 211,5 m2 a  KN parc.

č. 4131/1 o výměře cca 39 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, jež tvoří se zastavěným
pozemkem KN parc. č. 4131/4 jednotný funkční celek, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
U VĚŽE 2010, PRAHA 9, na dobu neurčitou, s účinností od 1.7.2021, za nájemné ve výši

3.357,- Kč/předmět pronájmu/rok, tj. 13,4 Kč/m2/rok.  

- se záměrem pronájmu části pozemku KN parc. č. 4131/11 o výměře cca 211,5 m2 a KN parc.

č. 4131/1 o výměře cca 39 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, jež tvoří se zastavěným
pozemkem KN parc. č. 4131/5 jednotný funkční celek, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
U VĚŽE 2011, PRAHA 9, na dobu neurčitou, s účinností od 1.7.2021, za nájemné ve výši

3.357,- Kč/předmět pronájmu/rok, tj. 13,4 Kč/m2/rok.

3. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 4131/11 o výměře cca 211,5 m2

a KN parc. č. 4131/1 o výměře cca 39 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, jež
tvoří se zastavěným pozemkem KN parc. č. 4131/4 jednotný funkční celek, SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U VĚŽE 2010, PRAHA 9, na dobu neurčitou, s účinností od 1.7.2021,

za nájemné ve výši 3.357,- Kč/předmět pronájmu/rok, tj. 13,4 Kč/m2/rok, na úřední desce
MČ Praha 20.

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 4131/11 o výměře cca 211,5 m2

a KN parc. č. 4131/1 o výměře cca 39 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, jež
tvoří se zastavěným pozemkem KN parc. č. 4131/5 jednotný funkční celek, SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U VĚŽE 2011, PRAHA 9, na dobu neurčitou, s účinností od 1.7.2021,
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za nájemné ve výši 3.357,- Kč/předmět pronájmu/rok, tj. 13,4 Kč/m2/rok, na úřední desce
MČ Praha 20.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.05.2021

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
bod jednání: BJ/2252/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

102. schůze

číslo RMC/102/13/1837/21
ze dne 21.05.2021

Pronájem části pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 25 m2 v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části obecního pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Horní

Počernice, obec Praha, společnosti Jahidul spol. s r. o., za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc,
tj. 2.125,- Kč/měsíc/předmět pronájmu, na dobu určitou od 29. 5. 2021 do 30. 9. 2021, za
účelem provozování venkovního posezení k restauraci CURRY & TIKKA.

- uzavření nájemní smlouvy se společností Jahidul spol. s r. o.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.05.2021

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/2247/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

102. schůze

číslo RMC/102/14/1836/21
ze dne 21.05.2021

Rozpočtové opatření č. 36 MČ Praha 20 na rok 2021 – přesun
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (odchyt koček v domě
Božanovská 2343/12) ve výši 200,0 tis. Kč - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 36 MČ Praha 20 na rok 2021

přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (odchyt koček v domě Božanovská 2343/12)

ve výši 200,0 tis. Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.06.2021
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/2239/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

102. schůze

číslo RMC/102/15/1835/21
ze dne 21.05.2021

Záměr odsvěření pozemků pod komunikacemi navazujících na most Na
Svěcence v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, ze správy MČ Praha 20 -
(2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s odejmutím svěřené správy k pozemku KN parc. č. 3725/24 o výměře 4 m2, druh pozemku
– ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, pozemku parc. č. 3725/31 o výměře

909 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace a pozemku parc.

č. 4553/12 o výměře 3 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
dle oddělovacího GP č. 5761-33/2021 ze dne 20. 4. 2021, a dále s odejmutím svěřené správy

k pozemku parc č. 4455/35 o výměře 771 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– ostatní komunikace a pozemku parc. č. 4455/51 o výměře 960 m2, druh pozemku – ostatní
plocha, způsob využití – ostatní komunikace, dle oddělovacího GP č. 5760-26/2021 ze dne
14. 4. 2021 vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, z důvodu sjednocení vlastnických vztahů ke
stavbám (komunikacím Na Svěcence a Do Svépravic, které byly svěřeny do správy TSK, a.s.)
a k pozemkům pod stavbami.

2. ukládá

předložit záměr odejmutí svěřené správy k pozemku KN parc. č. 3725/24 o výměře 4 m2, druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, pozemku parc. č. 3725/31

o výměře 909 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace a

pozemku parc. č. 4553/12 o výměře 3 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití
– ostatní komunikace dle oddělovacího GP č. 5761-33/2021 ze dne 20. 4. 2021, a dále s

odejmutím svěřené správy k pozemku parc č. 4455/35 o výměře 771 m2, druh pozemku –
ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace a pozemku parc. č. 4455/51 o výměře

960 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, dle oddělovacího
GP č. 5760-26/2021 ze dne 14. 4. 2021 vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, z důvodu
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sjednocení vlastnických vztahů ke stavbám (komunikacím Na Svěcence a Do Svépravic, které
byly svěřeny do správy TSK, a.s.) a k pozemkům pod stavbami, k projednání v ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: RMČ Termín: 21.06.2021

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/2258/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

102. schůze

číslo RMC/102/16/1834/21
ze dne 21.05.2021

Uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 14015C - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14015C se společností Vantage Towers s.r.o,
Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4

2. ukládá

předložit dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14015C se společností Vantage Towers s.r.o,
Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4 k podpisu smluvním stranám

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2021

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/2263/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

102. schůze

číslo RMC/102/17/1833/21
ze dne 21.05.2021

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 786/105 o výměře cca 20
m2 před objektem č.p. 2325 v ul. Ratibořická v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části obecního pozemku KN parc. č. 786/105 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, společnosti Pekařství Moravec s.r.o., na dobu určitou od 1. 6. 2021 do

28. 6. 2021 za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 1.565,- Kč/předmět pronájmu/28 dní, za
účelem provozování venkovního posezení před budovou č. p. 2325 v ulici Ratibořická.

- uzavření nájemní smlouvy se  společností Pekařství Moravec spol. s r. o.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

3. souhlasí

- se zveřejněním záměru pronájmu části obecního pozemku KN parc. č. 786/105 o výměře

cca 20 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti Pekařství Moravec s.r.o., na dobu

určitou od 29. 6. 2021 do 31. 10. 2021 za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 1.700,- Kč/
předmět pronájmu/měsíc, za účelem provozování venkovního posezení před budovou č. p.
2325 v ulici Ratibořická, na úřední desce MČ Praha 20.

4. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části obecního pozemku KN parc. č. 786/105 o výměře cca 20

m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti Pekařství Moravec s.r.o., na dobu určitou

od 29. 6. 2021 do 31. 10. 2021 za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 1.700,- Kč/předmět
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pronájmu/měsíc, za účelem provozování venkovního posezení před budovou č. p. 2325 v ulici
Ratibořická, na úřední desce MČ Praha 20.

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2021

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/2267/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/19/1832/21
ze dne 21.05.2021

Stanovisko ke společnému řízení stavby „Novostavba rodinného domu
na poz. p. č. 2919/2, 2920/2 Horní Počernice“ - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Novostavba rodinného domu Horní Počernice na poz. p. č. 2919/2, 2920/2
Horní Počernice“, v rozsahu projektové dokumentace vypracované Boa projekt s.r.o., z ledna
2021.

2. schvaluje

pronájem části pozemků p. č. 3764 o celkové výměře 16 m2 v k. ú. Horní Počernice, na dobu
určitou nepřesahující 28 dní.

uzavření nájemní smlouvy s XXXXXXX XXXXXXX



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

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
(RD Atrea - typ K3)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2021

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/2260/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/2/1846/21
ze dne 21.05.2021

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy „U
Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115 - (1.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115,
o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ na školní rok 2021/2022.

2. schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní
Počernice, Křovinovo nám. 115, pro školní rok 2021/2022, a to na celkový počet 126 dětí za
předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, a to následovně:
  •   1. třída 26 dětí
  •   2. třída 26 dětí 
  •   3. třída 26 dětí 
  •   4. třída 24 dětí
  •   5. třída 24 dětí
Celkem      126 dětí

3. ukládá

informovat ředitelku Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám.
115, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ na
školní rok 2021/2022.



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

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.05.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/2259/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/20/1831/21
ze dne 21.05.2021

Stanovisko ke společnému řízení stavby „Novostavba rodinného domu
na poz. p. č. 2919/1, 2920/1 Horní Počernice“ - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Novostavba rodinného domu Horní Počernice na poz. p. č. 2919/1, 2920/1
Horní Počernice“, v rozsahu projektové dokumentace vypracované p. T. Rotkem, z července
2020.

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (RD 2919/1)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2021

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/2261/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/21/1830/21
ze dne 21.05.2021

Audiovizuální tvorba seriálu "Specialisté" - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

natáčení seriálu "Specialisté" v ul. Chodovická, ul. Ratibořická a ul. Ve Žlíbku v Horních
Počernicích.

2. souhlasí

se záborem veřejného prostranství a se zvláštním užíváním pozemních komunikací s jejich
uzavírkami v rámci filmové tvorby seriálu "Specialisté" v ul. Chodovická, ul. Ratibořická a ul.
Ve Žlíbku v Horních Počernicích.

3. souhlasí

s natočením filmových scén v ul. Ratibořická v Horních Počernicích s možností krátkodobého
zastavení dopravy pro veřejnost za asistence dopravními asistenty.
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4. ukládá

OŽPD informovat společnost DNA Production s.r.o. o usnesení Rady MČ Prahy 20.

4.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 28.05.2021

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/2243/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/22/1823/21
ze dne 21.05.2021

ŘEZ ŽIVÝCH PLOTŮ 2021-2022 - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Ukončené poptávkové řízení na provedení řezu živých plotů na území Městské části Praha 20

2. nesouhlasí

S výběrem dodavatele AQIK s.r.o. na řez živých plotů pro roky 2021 - 2022 na území Městské
části Prahy 20.

3. neschvaluje

Znění a uzavření smlouvy na provádění řezů živých plotů na roky 2021 - 2022 s výhercem
poptávkového řízení na území Městské části Praha 20.

4. ukládá

vypsat nové poptávkové řízení na provedení řezu živých plotů na území MČ Praha 20 na rok
2021

4.1 Zodpovídá: Vojtěch Šimáček, Termín: 24.05.2021
Vedoucí OMH



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

5. požaduje

doložení referencí poptaných dodavatelů

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Petra Svobodová, DiS., Referent
Vojtěch Šimáček, Vedoucí OMH

předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2240/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/23/1829/21
ze dne 21.05.2021

Souhlas s umístěním stavby – uzavření veřejnoprávní smlouvy,
vyslovení souhlasu třetích osob - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy  FVE/2021 o umístění a provedení stavby "FVE BIG BOX
Praha 20 Horní Počernice“ na  pozemcích KN s parc. . č. 4210/352, 4210/353, 4210/364,
4210/365 a 4210/366 v katastrálním území Horní Počernice, obec Praha v rozsahu projektové
dokumentace vypracované společností SOLARINVEST – GREEN ENERGY s.r.o. ze srpna 2020.

2. ukládá

Doručit souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy  FVE/2021 o umístění a provedení stavby
"FVE BIG BOX Praha 20 Horní Počernice“  spol. Big Box Horní Počernice, s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/2262/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/24/1821/21
ze dne 21.05.2021

Návrh Nájemní smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání a návrh
dohody o narovnání sporných nároků mezi SC Xaverov Horní Počernice
a.s. a SC Xaverov Horní Počernice, z.s. - (4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. se seznámila

1) s předloženým návrhem Nájemní smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání č.
XAV_1_2020-0010 uzavírané mezi SC Xaverov Horní Počernice a.s., IČ: 25756311, se sídlem
Božanovská 2098, 193 00 Praha 9 a SC Xaverov Horní Počernice, z.s., IČ: 26604850, se sídlem
Božanovská 2098, 193 00 Horní Počernice.

2) s předloženým návrhem Dohody o narovnání sporných nároků z užívání sportovního areálu
uzavírané mezi SC Xaverov Horní Počernice a.s., IČ: 25756311, se sídlem Božanovská 2098,
193 00 Praha 9 a SC Xaverov Horní Počernice, z.s., IČ: 26604850, se sídlem Božanovská 2098,
193 00 Horní Počernice.



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

2. ukládá

radnímu Bc. Jaroslavu Kočímu, aby o tomto přijatém usnesení informoval obě smluvní strany
a zaslal přijaté usnesení smluvním stranám.

2.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 04.06.2021
Člen rady

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: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/2244/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/25/1824/21
ze dne 21.05.2021

Žádost spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Chvaly o
poskytnutí finančního daru na nákup ochranných obleků pro zajištění
činnosti členů spolku a k ochraně jejich života a zdraví - (4.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Chvaly o poskytnutí finančního
daru ve výši 50.000,- Kč na nákup ochranných obleků pro zajištění činnosti členů spolku a k
ochraně jejich života a zdraví  

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Praha - Chvaly na nákup ochranných obleků pro zajištění činnosti členů spolku a k ochraně
jejich života a zdraví

3. schvaluje

darovací smlouvu č. S/30/2021/0016

4. ukládá

informovat žadatele, spolek SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Chvaly, o usnesení
Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru na nákup ochranných obleků
pro zajištění činnosti členů spolku a k ochraně jejich života a zdraví

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 04.06.2021

5. ukládá

uzavřít se spolkem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Chvaly, Náchodská 754/94, 193
00  Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 65999100, darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru
na nákup ochranných obleků pro zajištění činnosti členů spolku a k ochraně jejich života a
zdraví ve výši 50.000,- Kč

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 04.06.2021
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6. ukládá

připravit rozpočtové opatření na poskytnutí finančního daru ve výši 50.000.-Kč spolku SH ČMS
- Sbor dobrovolných hasičů Praha -  Chvaly

6.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 24.05.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

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

bod jednání: BJ/2202/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/26/1828/21
ze dne 21.05.2021

Změna provozní doby dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha
20 - (4.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

zápis z komise sportu týkající se bodu změny provozní doby dětských hřišť a sportovišť na
území MČ Praha 20

2. souhlasí

se změnou provozní doby dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 20

3. ukládá

změnit provozní řády na dětských hřištích a sportovištích v souladu s tímto usnesením a
informovat obyvatele MČ Praha 20 zveřejněním v HPZ a webu MČ Praha 20

Zodpovídá: Odbor místního hospodářství      Termín: do 31.8.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Vojtěch Šimáček, Vedoucí OMH
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/2250/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/27/1827/21
ze dne 21.05.2021

Žádost o výpůjčku technického vybavení na pouť ke sv. Antonínu do
Svépravic - (4.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost pí Jany Sedlákové o zápůjčku technického vybavení - lavic - na pouť ke sv. Antonínu
do Svépravic, která se koná dne 13.6.2021

2. schvaluje

zapůjčení technického vybavení v rozsahu dvanácti  lavic na pouť ke sv. Antonínu do Svépravic,
která se koná dne 13.6.2021, s dopravou technického vybavení na místo akce v 16:30 hod
a odvozem z akce v 18:30 hod

3. ukládá

informovat žadatelku, pí Janu Sedlákovou, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci
týkající se zapůjčení technického vybavení na pouť ke sv. Antonínu ve Svépravicích dne
13.6.2021

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.05.2021



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

zabezpečit technickou stránku poutě ke sv. Antonínu do Svépravic dne 13.6.2021, s dopravou
technického vybavení na místo poutě v 16:30 hod a odvozem v 18:30 hod

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 13.06.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Zbyněk Římal, Člen rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/2241/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/28/1826/21
ze dne 21.05.2021

Vyjádření k návrhu územního plánu Radonice - (5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

k návrhu územního plánu Radonice následující připomínku, a to:

MČ Praha 20 navrhuje prodloužit trasu cyklostezky podél komunikace č. III/0113 jižním
směrem až na hranici hl. m. Prahy v návaznosti na koncepci vedení cyklodopravy na území
hl.m. Prahy (v ul. Ve Žlíbku).

2. ukládá

uplatnit schválenou připomínku u pořizovatele územního plánu Radonice (Obecního úřadu
Radonice).

2.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 24.05.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/2265/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/29/1822/21
ze dne 21.05.2021

Vyjádření k návrhu zadání územního plánu Zeleneč - (5.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

k návrhu zadání územního plánu obce Zeleneč následující podněty a připomínky:

• koncepci dopravní infrastruktury navrhnout tak, aby byly minimalizovány obslužné trasy
přes MČ Praha 20;

• zajistit plochu a návaznost veřejně prospěšné stavby pozemní komunikace vymezené
v územním plánu hl.m. Prahy pod ozn. „89|DK|25 - Horní Počernice – komunikační
propojení Ve Žlíbku – Náchodská“ při hranici území Horních Počernic a Zelenče;

• plošně zajistit dostatečnou plochu pro parkování P+R u železniční zastávky Zeleneč –
Mštětice i pro širší okolí (vyjma napojení na železnici by toto záchytné parkoviště mělo
vést autobusové linky přednostně na metro C);

• pro uvažovaný cyklookruh „Horní Počernice – Zeleneč – Horní Počernice“ vymezit v
územním plánu vedení chybějících částí cyklotras (týká se zejména pozemků parc. č. 909,
662/9, 1043 a 763 v k.ú. Zeleneč);

• koordinovat navrhovaný územní plán s pořizovanou změnou územního plánu hl.m.
Prahy č. Z 2979 – Vybudování nové čistírny odpadních (dále jen ČOV) vod na Sychrově.



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

2. ukládá

uplatnit schválené podněty a připomínky u pořizovatele územního plánu obce Zeleneč
(Obecního úřadu Zeleneč).

2.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 30.05.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady

Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/2266/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/3/1845/21
ze dne 21.05.2021

Informace o písařské chybě v usnesení RMC/99/23/1782/21 - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o písařské chybě v usnesení č. RMC/99/23/1782/21 ze dne 23.4.2021 kdy ve
výrokové části usnesení, v bodě 8. týkající se Chvalského zámku, příspěvkové organizace, byl
uveden výrok „souhlasí“ namísto výroku „schvaluje“ tak, jako tomu bylo uvedeno v ostatních
bodech usnesení.

2. schvaluje

opravu písařské chyby. Opravuje se výrok v bodě 8. na "schvaluje".

3. ukládá

informovat Chvalský zámek, příspěvkovou organizaci o schválení opravy písařské chyby

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 18.06.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/2246/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/5/1844/21
ze dne 21.05.2021

Pronájem části pozemků KN parc. č. 4321/8, KN parc. č. 4320/1, KN
parc. č. 4320/2 a KN parc. č. 4321/9 o celkové výměře cca 2730 m2 u
rybníku Eliška v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části pozemku KN parc. č.  4321/8, KN parc. č.  4320/1, KN parc. č. 4320/2 a

KN parc. č.  4321/9 o celkové výměře cca 2730 m2 u rybníku Eliška v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha na dobu určitou XXXX XXXXX XXXXXXX za účelem konání soukromého svatebního
obřadu cca pro 50 osobo od 10:00 do 14:00 dne 26. 6. 2021 za nájemné ve výši 500 Kč/hod,
tj. 2.000 Kč/předmět pronájmu + 1.000 Kč vratná jistota.

- uzavření nájemní smlouvy s XXXXX XXXXXX XXXXXX

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Oddělení investic Termín: 25.06.2021

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/2245/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/6/1825/21
ze dne 21.05.2021

Účetní závěrka MČ Praha 20 za rok 2020 - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s předloženou účetní závěrku MČ Praha 20 za rok 2020. Na základě předložených podkladů
viz. přiložené přílohy (celkem 9 příloh - bez důvodové zprávy) poskytuje účetní závěrka MČ
Praha 20 za rok 2020 v rozsahu posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace jednotky.

2. ukládá

předložit ke schválení účetní závěrku za rok 2020 na ZMČ

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 30.06.2021
Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí odd finanční účtárny - hlavní účetní
bod jednání: BJ/2248/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/7/1843/21
ze dne 21.05.2021

Výpůjčka části pozemku KN parc. č. 4485/253, části pozemku KN
parc. č. 3505/5 a části pozemku KN parc. č. 3507/2 vše v k. ú. Horní
Počernice - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření Smlouvy o výpůjčce č. VYP/35/05/011287/2021 s Hlavním městem Prahou, na
dobu neurčitou, s účinností od 1. 6. 2021, za účelem výpůjčky části pozemku KN parc. č.

4485/253 o výměře 1 m2, části pozemku KN parc. č. 3505/5 o výměře 1 m2 a části pozemku

KN parc. č. 3507/2 o výměře 0,5 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z důvodu
umístění informačních panelů Městské části Praha 20.

2. ukládá

- předložit Smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.05.2021

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/2257/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/8/1842/21
ze dne 21.05.2021

Záměr směny pozemku KN parc. č. 1769/1 za část obecního pozemku
KN parc. č. 3792 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem směny pozemku KN parc. č. 1769/1 o výměře 1374 m2, druh pozemku – ostatní
plocha, způsob využití – pohřebiště, z vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily
Praha – Chvaly, za část obecního pozemku KN parc. č. 3792, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – ostatní komunikace, o výměře cca 350 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, bez dalšího finančního vypořádání.

2. ukládá

- zveřejnit záměr směny pozemku KN parc. č. 1769/1 o výměře 1374 m2, druh pozemku –
ostatní plocha, způsob využití – pohřebiště, z vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Ludmily Praha – Chvaly, za část obecního pozemku KN parc. č. 3792, druh pozemku –

ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, o výměře cca 350 m2, vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, bez dalšího finančního vypořádání, na úřední desce ÚMČ.



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: 24.05.2021

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/2256/2021



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

102. schůze

číslo RMC/102/9/1841/21
ze dne 21.05.2021

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 786/55 o výměře cca 100
m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části obecního pozemku KN parc. č. 786/55, druh pozemku – ostatní plocha, způsob

využití - sportoviště a rekreační plocha, o výměře cca 100 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, společnosti DNA Production s.r.o., na dobu určitou, dne 10. 6. 2021 za účelem natáčení
scény seriálu TV NOVA – „Specialisté“ za cenu 1.000,- Kč za předmět a dobu pronájmu.

- uzavření nájemní smlouvy se společností DNA Production s.r.o.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 10.06.2021

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/2255/2021


