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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/1/1959/21
ze dne 26.07.2021

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určená na posílení
mzdových prostředků pro pracovníky škol a školských zařízení
zřizovaných MČ Praha 20 – návrh rozpisu mzdových prostředků pro
ředitele škol a školských zařízení. - (1.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

usnesení ZHMP č. 28/82, bod I/3 ze dne 17.6.2021, kterým bylo schváleno poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro MČ Praha 20 určenou pro zřizované
školy a školská zařízení na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských
zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství na území hlavního
města Prahy.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z poskytnuté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy,
určené na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území
hl. m. Prahy, pro ředitele škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 20, ve
výši dle předložené neveřejné přílohy.

3. ukládá

informovat ředitele škol a školských zařízení o usnesení Rady m. č. Praha 20 ve věci souhlasu
s čerpáním finančních prostředků pro ředitele ve výši dle neveřejné přílohy, poskytnutých z
rozpočtu hlavního města Prahy, určených na posílení mzdových prostředků zaměstnancům
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v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy a zajistit výplatu prostřednictvím
mzdového účetního příspěvkové organizace.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 09.08.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/2415/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/10/1967/21
ze dne 26.07.2021

Návrh na ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v bytovém
domě Jívanská 1744, Praha – Horní Počernice - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Ukončení nájemní smlouvy č. OHS 2012 0005 k bytu č. 1, Jívanská 1744 dohodou k 31.7.2021.

2. ukládá

Uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. OHS 2012 0005 k bytu č. 1, Jívanská 1744
dohodou k 31.7.2021.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.07.2021

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/2432/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/11/1968/21
ze dne 26.07.2021

Žádost spolku Mumraj z. s. o technickou podporu akce "Zažít město
jinak - víkend pro Horní Počernice" - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj z. s. o technickou podporu akce "Zažít město jinak - víkend pro
Horní Počernice", která se uskuteční ve dnech 18.9.2021 u Hotelu Čertousy a 19.9.2021 u
Svépravické kapličky

2. schvaluje

technickou podporu akce "Zažít město jinak - víkend pro Horní Počernice", která se
uskuteční ve dnech 18.9.2021 u Hotelu Čertousy a 19.9.2021 u Svépravické kapličky,

a to dne 18.9.2021 formou:

• výpůjčky a dopravy 8 sudů na odpadky s následnou likvidací odpadu
• výpůjčky a dopravy 18 lavic
• výpůjčky a dopravy party stanu
• výpůjčky a dopravy 10 stánků a 20 židlí

a dne 19.9.2021 formou:

• posekání trávy v okolí Svépravické kapličky
• výpůjčky a dopravy 2 sudů na odpadky s následnou likvidací odpadu
• výpůjčky a dopravy 4 stolů
• výpůjčky a dopravy 10 lavic
• výpůjčky a dopravy 2 stánků a 4 židlí

3. schvaluje

výpůjčku části pozemku KN parc. č. 3726/1 o výměře cca 580 m2, druh pozemku – ostatní
plocha, způsob využití – ostatní komunikace v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, spolku Mumraj
z. s., na dobu určitou, dne 19. 9. 2021 za účelem pořádání akce „Zažít město jinak“.

4. schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce č. S/120/2021/0136 s Mumrajem z. s.
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5. ukládá

informovat žadatele, spolek Mumraj z. s., o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci
technické podpory akce "Zažít město jinak - víkend pro Horní Počernice"

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 20.08.2021

6. ukládá

zabezpečit technickou stránku akce "Zažít město jinak - víkend pro Horní Počernice" ve dnech
18.9.2021 od 14:00 a 19.9.2021 od 10:00 s dopravou technického vybavení na místo ve
dnech konání akce

6.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 18.09.2021

7. ukládá

předložit smlouvu o výpůjčce č. S/120/2021/0136 smluvním stranám k podpisu

7.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
Ing. Zbyněk Římal, Člen rady

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

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/2412/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/12/1969/21
ze dne 26.07.2021

Žádost Kulturního centra Horní Počernice o technickou podporu na akci
"Zahájení 16. divadelní sezony" - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Kulturního centra Horní Počernice o technickou podporu formou výpůjčky:

• 9 venkovních stolů
• 18 venkovních lavic
• 3 zastřešených stánků
• 3 odpadkových košů (sudů)

na tradiční akci "Zahájení 16. divadelní sezony", která se koná dne 19.9.2021 od 15:00 hod
v prostoru před Divadlem Horní Počernice

2. schvaluje

technickou podporu formou výpůjčky:

• 9 venkovních stolů
• 18 venkovních lavic
• 3 zastřešených stánků
• 3 odpadkových košů (sudů)

na tradiční akci "Zahájení 16. divadelní sezony", která se koná dne 19.9.2021 od 15:00 hod
v prostoru před Divadlem Horní Počernice, s dopravou technického vybavení na místo před
zahájením akce v den jejího konání

3. ukládá

informovat ředitelku Kulturního centra Horní Počernice, Votuzská 379/11, Praha 9 - Horní
Počernice, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci týkající se pořádání akce "Zahájení
16. divadelní sezony" dne 19.9.2021

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 20.08.2021
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4. ukládá

zabezpečit technickou stránku akce "Zahájení 16. divadelní sezony" dne 19.9.2021 od 15:00
hod, s dopravou technického vybavení na místo před zahájením akce v den jejího konání

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 19.09.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

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

bod jednání: BJ/2424/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/13/1970/21
ze dne 26.07.2021

Záměr směny obecního pozemku parc. č. 1597/4 za pozemek parc. č.
1596/5 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem směny obecního pozemku parc. č. 1597/4, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – jiná plocha o výměře 56 m2, odděleného od pozemku KN parc. č. 1597/1, druh

pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha o výměře 994 m2,  za pozemek parc. č.

1596/5, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha o výměře 2 m2, oddělený
od pozemku KN parc. č. 1596/2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha,

o výměře 176 m2, ve vlastnictví XXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXX XXXXXXXXXX  vše
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  na základě GP č. 5733-7/2021,  s doplatkem za rozdíl

směňovaných nemovitostí ve prospěch MČ Praha 20 ve výši 366.120,- Kč (za 54 m2), tj. za

cenu 6.780,- Kč/m2.

2. ukládá

- zveřejnit záměr směny obecního pozemku parc. č. 1597/4, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – jiná plocha o výměře 56 m2, odděleného od pozemku KN parc. č. 1597/1, druh

pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha o výměře 994 m2,  za pozemek parc. č.

1596/5, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha o výměře 2 m2, oddělený
od pozemku KN parc. č. 1596/2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha,

o výměře 176 m2, ve vlastnictví XXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXX XXXXXXXXX,  vše
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  na základě GP č. 5733-7/2021,  s doplatkem za rozdíl
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směňovaných nemovitostí ve prospěch MČ Praha 20 ve výši 366.120,- Kč (za 54 m2), tj. za

cenu 6.780,- Kč/m2, na úřední desce ÚMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.07.2021

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/2441/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/14/1971/21
ze dne 26.07.2021

Žaloba sp. zn. 52 C 269/2020 proti rozhodnutí SPÚ Č.j.: PÚ
4392/92/14 ze dne 12.8.2020 - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- informaci o podané žalobě sp. zn. 52 C 269/2020 proti rozhodnutí SPÚ Č.j.: PÚ 4392/92/14
ze dne 12.8.2020.

2. schvaluje

- právní zastoupení městské části Praha 20 Advokátní kanceláří Belha, Vacíř & spol., s.r.o. v
soudním řízení sp. zn. 52 C 269/2020, žaloby proti rozhodnutí SPÚ Č.j.: PÚ 4392/92/14 ze
dne 12.8.2020, jako vedlejšího účastníka na straně žalobkyně, hlavního města Prahy.

3. ukládá

- informovat o stanovisku RMČ Magistrát hl. m. Prahy, Odbor hospodaření s
majetkem, Oddělení právních činností.

- informovat o stanovisku RMČ Advokátní kancelář MIKŠ & SUK s.r.o., zastupující žalobkyni.
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- předat veškeré podklady k právnímu zastupování MČ Prahy 20 Advokátní kanceláři Belha,
Vacíř & spol., s.r.o.

3.1 Zodpovídá: Oddělení právní Termín: 13.08.2021

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/2442/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/15/1972/21
ze dne 26.07.2021

Záměr majetkoprávního vypořádání pozemků v areálu sběrného dvora
v k. ú. Horní Počernice - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem směny dílu „b“ o výměře 58 m2 odděleného od obecního pozemku parc. č.
1330/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, včetně stavby, plechové
haly bez č.p./č.e. neevidované v katastru nemovitostí, která se ½ nachází na dílu „b“ a ½ na

pozemku KN parc. č. 1600/1 ve vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXX, dílu „c“ o výměře 36 m2

odděleného od obecního pozemku parc. č. 1608, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití

- manipulační plocha, dílu „e“ o výměře 27 m2 odděleného od obecního pozemku parc. č.

1609/1, druh pozemku – zahrada, dílu „d“ o výměře 46 m2 odděleného od obecního pozemku

parc. č. 3848 a obecního pozemku KN parc. č. 1609/2 o výměře 7 m2, druh pozemku –

zastavěná plocha a nádvoří za díl  „a“ o výměře 252 m2 oddělený od pozemku parc. č. 1600/1,
druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha z vlastnictví XXXX XXXXXX
XXXXX, vše v k. ú. Horní Počernice, vše na základě GP č. 5443-114/2021, který vyhotovil Ing.
XXXXXXXX XXXXXXXX, s doplatkem za rozdíl směňovaných nemovitostí k tíži MČ Praha 20 ve

výši 351.000,- Kč, tj. 78 m2 za cenu 4.500,- Kč/m2.

2. ukládá

- zveřejnit záměr směny dílu „b“ o výměře 58 m2 odděleného od obecního pozemku parc. č.
1330/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, včetně stavby, plechové
haly bez č.p./č.e. neevidované v katastru nemovitostí, která se ½ nachází na dílu „b“ a ½ na

pozemku KN parc. č. 1600/1 ve vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXX, dílu „c“ o výměře 36 m2

odděleného od obecního pozemku parc. č. 1608, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití

- manipulační plocha, dílu „e“ o výměře 27 m2 odděleného od obecního pozemku parc. č.

1609/1, druh pozemku – zahrada, dílu „d“ o výměře 46 m2 odděleného od obecního pozemku

parc. č. 3848 a obecního pozemku KN parc. č. 1609/2 o výměře 7 m2, druh pozemku –

zastavěná plocha a nádvoří za díl  „a“ o výměře 252 m2 oddělený od pozemku parc. č. 1600/1,
druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – manipulační plocha z vlastnictví XXXX XXXXXX
XXXXX, vše v k. ú. Horní Počernice, vše na základě GP č. 5443-114/2021, který vyhotovil Ing.
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XXXXXXXX XXXXXXXX, s doplatkem za rozdíl směňovaných nemovitostí k tíži MČ Praha 20 ve

výši 351.000,- Kč, tj. 78 m2 za cenu 4.500,- Kč/m2, na úřední desce MČ Prahy 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.07.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/2443/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/16/1973/21
ze dne 26.07.2021

Informace o plnění rozpočtu MČ Praha 20 ke dni 30.6. 2021 - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Informaci o plnění rozpočtu MČ Praha 20 ke dni 30.6. 2021

2. ukládá

předložit tuto informaci na nejbližší řádné jednání ZMČ zastupitelům na vědomí

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 20.09.2021
Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/2455/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/17/1974/21
ze dne 26.07.2021

Rozpočtové opatření č. 57 MČ Praha 20 na rok 2021 – přesun
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ - pořízení čerpadla na vodu
ve výši 60,0 tis. Kč - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 57 MČ Praha 20 na rok 2021

přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ - pořízení čerpadla na vodu

ve výši 60,0 tis. Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 20.09.2021
Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/2457/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/18/1975/21
ze dne 26.07.2021

Rozpočtové opatření č. 58 MČ Praha 20 na rok 2021 – přesun
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ – dofinancování pořízení
interaktivních tabulí ve výši 125,0 tis. Kč - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 58 MČ Praha 20 na rok 2021

přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ – dofinancování pořízení interaktivních
tabulí

ve výši 125,0 tis. Kč

2. ukládá

informovat na nejbližším řádném jednání Zastupitelstva o schválení tohoto rozpočtového
opatření

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 20.09.2021
Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/2458/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/19/1976/21
ze dne 26.07.2021

Uzavření nové pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření nové pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou
zaměstavateli

2. ukládá

uzavřít a podepsat novou pojistnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu
způsobenou zaměstnavateli

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 27.08.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/2460/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/2/1960/21
ze dne 26.07.2021

Poskytnutí účelového investičního příspěvku Základní škole a Mateřské
škole, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408, v roce 2021 na
dofinancování interaktivních tabulí. - (1.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

poskytnutí účelového investičního příspěvku v roce 2021 ve výši 124.989,26 Kč vč. DPH
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců
1408 za účelem dofinancování nákladů  spojených s pořízením 2 ks interaktivních tabulí pro
prostory půdní vestavby.

2. ukládá

informovat ředitelku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní
Počernice, Spojenců 1408 o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci poskytnutí účelového
investičního příspěvku, který bude čerpán v roce 2021 za účelem dofinancování nákladů
spojených s pořízením 2 ks interaktivních tabulí pro prostory půdní vestavby.

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 09.08.2021

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/2433/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/20/1977/21
ze dne 26.07.2021

Žádost o poskytování tísňové péče prostřednictvím výpůjčky zařízení -
(3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost pana XXXXXX XXXXXXX o poskytování tísňové péče prostřednictvím výpůjčky zařízení
a vyjádření Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové

2. schvaluje

zakoupení zařízení pro poskytování tísňové péče za účelem výpůjčky zařízení žadateli, panu
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

3. ukládá

informovat žadatele, pana XXXXXX XXXXXXX, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci
zakoupení zařízení pro poskytování tísňové péče za účelem výpůjčky zařízení žadateli

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 13.08.2021

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/2414/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/21/1978/21
ze dne 26.07.2021

Uzavření darovací smlouvy na převod finančních prostředků z účtu
Veřejné sbírky s názvem „Pomoc rodině z Horních Počernic“ - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

darovací smlouvu č. S/30/2021/0027 - převod finančních prostředků ve výši 4.900,- Kč z účtu
Veřejné sbírky s názvem "Pomoc rodině z Horních Počernic"

2. ukládá

zajistit uzavření Darovací smlouvy č. S/30/2021/0027

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.08.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2421/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/22/1956/21
ze dne 26.07.2021

Nové autobusové zastávky v ulici Chvalkovická; posunutí označníku
stávající autobusové zastávky "Svépravice" v Božanovské ulici ke
sloupu elektrického vedení IJ4a - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh na zřízení nové oboustranné autobusové zastávky v Chvalkovické ulici (Sportovní
centrum Horní Počernice) a posunutí stávající autobusové zastávky Svépravice tak, aby byl
označník umístěn na sloupu veřejného osvětlení číslo IJ4a.

2. souhlasí

se zřízením nové oboustranné autobusové zastávky v Chvalkovické ulici (Sportovní centrum
Horní Počernice) a posunutí stávající autobusové zastávky Svépravice tak, aby byl označník
umístěn na sloupu veřejného osvětlení číslo IJ4a.

3. ukládá

předat usnesení správci komunikace a společnosti ROPID.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 27.07.2021

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/2413/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/22/1979/21
ze dne 26.07.2021

Mobilní očkovací autobus - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost primátora hlavního města Prahy o zapojení městské části do projektu mobilního
očkovacího autobusu

2. schvaluje

zapojení městské části do projektu mobilního očkovacího autobusu

3. navrhuje

seznam míst, kam by mohl očkovací autobus na území MČ Praha 20 přijet:

• kraj louky u konečné autobusu při ZŠ Ratibořická



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

informovat MUDr. Zdeňka Hřiba, primátora hl. m. Prahy o usnesení RMČ ve věci zapojení MČ
Praha 20 do projektu Mobilní očkovací autobus a návrhu vhodných míst na území MČ Praha 20

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.08.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2423/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/23/1957/21
ze dne 26.07.2021

Audiovizuální tvorba seriálu "Slunečná" - (3.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

pořízení filmových scén seriálu "Slunečná" v ul. Vysokovská a ul. Kramolná v Horních
Počernicích.

2. souhlasí

se záborem veřejného prostranství a se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci
pořízení filmových scén seriálu "Slunečná" v ul. Vysokovská a ul. Kramolná v Horních
Počernicích.

3. ukládá

informovat společnost Goot TV Production SE o usnesení Rady MČ Prahy 20.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 27.07.2021

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/2420/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/23/1980/21
ze dne 26.07.2021

Změna kapacity Pečovatelské služby MČ Praha 20 - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

na vědomí důvody pro úpravu kapacity Pečovatelské služby MČ Praha 20

2. schvaluje

podání návrhu na úpravu kapacity Pečovatelské služby MČ Praha 20 dle rozhodnutí o registraci
ze dne 11. 3. 2020 pod č.j. MHMP 425434/2020 takto:

Kapacita: Momentální okamžitá kapacita:

• všední dny 7:30 - 16:00 hod - maximální okamžitá kapacita 6 uživatelů
• všední dny 16:00 - 18:00 hod - maximální okamžitá kapacita 1 uživatel
• víkendy 7:30 - 16:00 - maximální okamžitá kapacita 1 uživatel



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

podat žádost o úpravu kapacity Pečovatelské služby MČ Praha 20 registrujícímu orgánu -
Magistrátu hl. m. Prahy

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.08.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Mgr. Olga Švrčulová, DiS, Vedoucí oddělení pečovatelské služby

předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2431/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/24/1958/21
ze dne 26.07.2021

Integrace cyklistů na Náchodskou - projekt "PDZ cyklo integrace
Náchodská, Praha 20, číslo akce 1570" - (3.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

s předloženým projektem integrace cyklistů na Náchodskou "PDZ cyklo integrace Náchodská,
Praha 20, číslo akce 1570" vypracovaném společností GREBNER, s.r.o., Jeseniova 1196/52,
130 00 Praha 3.

2. trvá

na jeho přepracování tak, aby byla křižovatka Náchodská x Bystrá řešena v souladu s
připravovanou dokumentací k územnímu řízení (zadavatel TSK Praha, a.s.) na mimoúrovňové
křížení Bystré s železniční tratí, neboť tento projekt komplexně řeší též předmětnou křižovatku.

3. trvá

na přepracování projektu tak, že bude zajištěno bezpečné napojení cyklistů z vyhrazeného
jízdního pruhu na Chlumecké na Náchodskou.

4. trvá

na předložení přepracovaného projektu samosprávě MČ Praha 20 k vyjádření.



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

5. ukládá

zaslat usnesení Rady Ing. Mlynarčíkovi ze společnosti Grebrer s.r.o.

5.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 27.07.2021

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/2437/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/24/1981/21
ze dne 26.07.2021

Návrh změn sazebníku služeb Pečovatelské služby MČ Praha 20 od 1.
9. 2021 a schválení vzoru smlouvy o poskytování pečovatelské služby
z důvodu rozšíření pracovní doby Pečovatelské služby MČ Praha 20 -
(3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

aktualizovaný sazebník služeb Pečovatelské služby MČ Praha 20, s účinností od 1. 9. 2021 dle
přílohy č. 1, zohledňující rozšíření pracovní doby Pečovatelské služby MČ Praha 20

2. schvaluje

aktualizovaný vzor smlouvy o poskytování pečovatelské služby včetně vzoru dodatku s
účinností od 1. 9. 2021

3. ukládá

informovat uživatele pečovatelské služby o změně sazebníku služeb Pečovatelské služby MČ
Praha 20 s účinností od 1. 9. 2021

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 16.08.2021



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

uzavírat smlouvy o poskytování pečovatelské služby dle schváleného vzoru

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.09.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2435/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/29/1982/21
ze dne 26.07.2021

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemkům KN parc. č. 4411/1 a
4417/13 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, se společností Pražská
plynárenská Distribuce, a.s. - (3.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 4411/1 a 4417/13 v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha, se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s. za účelem umístění
a správy přeložky stavby plynárenského zařízení – STL Plynovodu, se společností Pražská
plynárenská Distribuce, a.s.

2. ukládá

předložit Smlouvu smluvním stranám k podpisu (BBD 4411/1 a 4417/13)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2021

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/2445/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/3/1961/21
ze dne 26.07.2021

Revokace usnesení RMČ č. RMC/104/1/1897/21 ze dne 11.6.2021
- Souhlas s uzavřením Darovací smlouvy na poskytnutí finančních
prostředků pro potřeby správy městské zeleně - (1.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. revokuje

usnesení RMČ č. RMC/104/1/1897/21 ze dne 11.6.2021, kterým bylo odsouhlaseno uzavření
Darovací smlouvy na poskytnutí finančních prostředků ve výši 150.000,-Kč na údržbu městské
zeleně.

2. souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy na poskytnutí finančních prostředků ve výši 130.000,-Kč
na správu městské zeleně s dárcem P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o., IČO: 01541439, Na
Florenci 2116/15 Praha 1 - Nové Město.

3. ukládá

OKÚ předložit Darovací smlouvu smluvním stranám k podpisu.

3.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Termín: 27.07.2021
Tajemník

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/2418/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/30/1983/21
ze dne 26.07.2021

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 4411/1
a 4417/13 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, se společností
PREdistribuce, a. s. - (3.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 4411/1 a 4417/13 v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy
– kabelového vedení NN, včetně telekomunikačního vedení se společností PREdistribuce, a.s.

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení věcného břemene k podpisu. (PRE dis. – BBD 4411/1 a 4417/13 )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2021

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/2450/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/32/1984/21
ze dne 26.07.2021

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene z důvodu provedené
realizace stavby "Instalace nabíjecí stanice", včetně stavebních úprav
v ulici Obchodní, na pozemku parc. č. 1330/1 v k. ú. Horní Počernice. -
(3.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 1330/1 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha,  za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy - podzemního
vedení NN včetně telekomunikačního vedení, se společností PREdistribuce a.s. .

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení služebnosti k podpisu smluvních stran (nabíjecí stanice)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
Ing. Jindřich Jukl, Člen rady

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/2447/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/33/1985/21
ze dne 26.07.2021

Stanovisko k provedení stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Mezilesí,
obnova kVN, kNN S – 146 915“. - (3.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s provedením stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Mezilesí, obnova kVN, kNN S – 146 915“
na pozemku KN parc. č. 1573, 3850, 3875, 3889 a 3896 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
společností PREdistribuce a.s.

2. podmiňuje

že stavbu nelze realizovat bez předchozího protokolárního předání obecních pozemků
dotčených stavbou, odborem místního hospodářství ÚMČ Praha 20, o které je investor povinen
požádat minimálně 30 dní před zahájením stavby.

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (PRE Com Pakt)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2021
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4. ukládá

vedoucímu Odboru místního hospodářství informovat příslušného radního o uzavřené smlouvě
s PREdistribuce, a.s.

4.1 Zodpovídá: Vojtěch Šimáček,
Vedoucí OMH

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
Ing. Jindřich Jukl, Člen rady

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/2449/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/34/1986/21
ze dne 26.07.2021

Uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvy nájemní k
pozemku p. č. 1778, 1779/2, 1779/3, 3807, 4060 a 4061 v k.ú. Horní
Počernice Praha za účelem provedení stavby „16010-055301, VPI
PH Mstětice – PH Vysočany SŽDC, SO 06-73-16 a SO 07-73-11“ se
společností CETIN a. s. - (3.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem částí pozemku KN parc. č. 1778, 1779/2, 1779/3, 3807, 4060 a 4061 o celkové
výměře cca 153 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem provedení stavby
„16010-055301, VPI PH Mstětice – PH Vysočany SŽDC, SO 06-73-16 a SO 07-73-11“ na dobu
určitou, nepřesahující 28 dní

- uzavření nájemní smlouvy se společností Cetin a.s.

- uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 1778, 1779/2, 1779/3,
3807, 4060 a 4061 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem umístění a provozování části
telekomunikační sítě se společností Cetin a. s.
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2. ukládá

předložit Nájemní smlouvu a Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu smluvním
stranám (Cetin SŽDC)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
Ing. Jindřich Jukl, Člen rady

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/2451/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/35/1987/21
ze dne 26.07.2021

Nájemní smlouva k pozemku KN p. č. 2212, 3769 a 3766/1 v k. ú.
Horní Počernice se společností CETIN a. s. za účelem realizace stavby
„RVDSL1703_A_A_CMHP305 – CMHP1HR_OK – optika“ - (3.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem částí pozemku KN parc. č. 2212, 3769 a 3766/1 o celkové výměře cca 483 m2
v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem provedení stavby „RVDSL1703_A_A_CMHP305
– CMHP1HR_OK – optika“ na dobu určitou, nepřesahující 28 dní, v rozsahu projektové
dokumentace vypracované Suptel a. s. v březnu 2018, společnosti CETIN a.s.

-uzavření nájemní smlouvy se společností Cetin a.s.

2. ukládá

předložit Nájemní smlouvu k podpisu (Projekting - Vysokovská )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
Ing. Jindřich Jukl, Člen rady

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/2448/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/36/1988/21
ze dne 26.07.2021

Souhlas s uzavřením darovací smlouvy na poskytnutí ukazatele
rychlosti Sierzega Speedpacer 4S68CQ na atletický stadion - (4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy na poskytnutí věcného daru - ukazatele rychlosti značky
Sierzega Speedpacer 4S68CQ včetně solárního napájení a infopanelu v hodnotě 122.597,20 Kč
od dárce Seznam.cz datová centra, s.r.o., se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, IČ: 01673408.

2. ukládá

OKÚ předložit Darovací smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 27.07.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/2419/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/37/1989/21
ze dne 26.07.2021

Aktualizace "Plánu rozvoje sportu MČ Praha 20" - (4.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

záměr aktualizovat "Plán rozvoje sportu MČ Praha 20" dle nabídky Mgr. Jakuba Popelky, Ph.D.
za cenu 116.000,- Kč bez DPH.

2. ukládá

informovat Mgr. Jakuba Popelku, Ph.D. o usnesení RMČ ve věci nabídky aktualizace "Plánu
rozvoje sportu MČ Praha 20"

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 16.08.2021

3. ukládá

spolupracovat s panem Mgr. Jakubem Popelkou, Ph.D. ve věci aktualizace "Plánu rozvoje sportu
MČ Praha 20"

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 01.11.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/2425/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/38/1990/21
ze dne 26.07.2021

Záměr pořízení upgrade a rozšíření hlasovacího zařízení pro jednání
Zastupitelstva MČ Praha 20. - (4.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

záměr pořízení upgrade a rozšíření hlasovacího zařízení pro jednání Zastupitelstva MČ Praha
20.

2. schvaluje

objednání upgrade a rozšíření hlasovacího zařízení pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 na
základě cenové nabídky od společnosti MINISTR SYSTEMS s.r.o. v příloze tohoto bodu jednání
za cenu 350 537 Kč včetně DPH.
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3. ukládá

objednat upgrade a rozšíření hlasovacího zařízení pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 na
základě cenové nabídky od společnosti MINISTR SYSTEMS s.r.o. v příloze tohoto bodu jednání
za cenu 350 537 Kč včetně DPH.

3.1 Zodpovídá: Lucie Koutná,
Vedoucí odboru Informatiky

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Lucie Koutná, Vedoucí odboru Informatiky
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady

Ing. Zbyněk Římal, Člen rady
bod jednání: BJ/2439/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/39/1991/21
ze dne 26.07.2021

Žádost spolku SC Xaverov Horní Počernice z. s., se sídlem Božanovská
2098, Horní Počernice, 193 00, Praha 9, IČ: 266 04 850, o souhlas s
použitím znaku Městské části Praha 20 - (4.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s použitím znaku městské části Praha 20, a to zakomponováním do loga SC Xaverov Horní
Počernice z. s. se sídlem Božanovská 2098, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice;  IČ: 266 04
850, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

2. ukládá

oznámit SC Xaverov Horní Počernice z. s. souhlas MČ Praha 20 s užitím znaku městské části.

2.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 31.07.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Viktor Kazda, Vedoucí kanceláře úřadu
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/2454/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/4/1962/21
ze dne 26.07.2021

Strategický plán rozvoje MČ Praha 20 pro období 2021 - 2031 - (1.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. doporučuje

ZMČ Praha 20 schválit dokument "Strategický plán rozvoje MČ Praha 20 pro období 2021 -
2031"

2. ukládá

předložit návrh Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20 pro období 2021 - 2031 ke schválení
v ZMČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 20.09.2021
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/2330/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

109. schůze

číslo RMC/109/40/1992/21
ze dne 26.07.2021

Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
"Elektronický systém detekce požáru pro budovy úřadu MČ Praha 20" -
(4.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Elektronický
systém detekce požáru pro budovy úřadu MČ Praha 20"

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení
Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20,
náhradník – Ing. Vilém Čáp, místostarosta MČ Praha 20,
Bc. Jaroslav Kočí, radní MČ Praha 20,
náhradník – Eva Alexová, místostarostka MČ Praha 20,
Ing. Zbyněk Římal, radní MČ Praha 20,
náhradník – Ing. Jindřich Jukl, radní MČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník – Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Bc. Lucie Koutná, vedoucí odboru informatiky ÚMČ Praha 20,
náhradník – Ing. Jiří Koutný, informatik OI ÚMČ Praha 20,
David Krušina, informatik OI ÚMČ Praha 20,náhradník - Ing. Iveta Černíková, informatik
OI ÚMČ Praha 20

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny



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

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Elektronický systém
detekce požáru pro budovy úřadu MČ Praha 20"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 02.08.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/2444/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/41/1993/21
ze dne 26.07.2021

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací" - (4.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Poskytování mobilních služeb
elektronických komunikací“ společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových
2808/2, Praha 5, 155 00, IČ 25788001 s nabídkovou cenou  496 774 Kč bez DPH
(601 096,54 Kč včetně DPH), dle doporučení výběrové komise

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Poskytování mobilních služeb elektronických
komunikací" se společností Vodafone Czech Republic a.s.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.08.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/2453/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/5/1963/21
ze dne 26.07.2021

Přehled přijatých darů příspěvkovými organizacemi v období od 1.1.
2021 do 30.6.2021. - (1.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podanou informaci k předloženému přehledu soupisu přijatých darů v příspěvkových
organizacích zřizovaných MČ Praha 20, za období od 1.1.2021 do 30.6.2021.

2. ukládá

informovat ředitele příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20, o usnesení Rady m. č.
Praha 20 ve věci podané informace o přijatých darech příspěvkovými organizacemi v období
od 1.1.2021 do 30.06.2021.

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 13.08.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/2422/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/6/1964/21
ze dne 26.07.2021

Uzavření smlouvy o dílo na výměnu osvětlení v tělocvičně ZŠ Stoliňská
- (1.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností Primary Projekt s.r.o., Českolipská 384/19, Střížkov,
190 00 Praha 9, IČ 03700569, na výměnu osvětlení v tělocvičně ZŠ Stoliňská

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy s Primary Projekt s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 02.08.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/2452/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/7/1965/21
ze dne 26.07.2021

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „BD
Mezilesí 2059 - výměna stoupacích potrubí I. etapa" - (1.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "BD Mezilesí 2059 - výměna
stoupacích potrubí I. etapa" společnosti KRIKU-THERMMONT s.r.o., Štúrova 37, 02354
Turzovka, Slovenská republika, IČ: 52411672 s nabídkovou cenou 4 700 000,-  Kč bez DPH
(5 405 000,-  Kč včetně DPH), dle doporučení výběrové komise.

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázky malého rozsahu na stavební práce "BDMezilesí
2059 - výměna stoupacích potrubí I. etapa" společností  KRIKU-THERMMONT s.r.o., Štúrova
37, 02354 Turzovka, Slovenská republika, IČ: 52411672.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 13.08.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/2456/2021



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

109. schůze

číslo RMC/109/9/1966/21
ze dne 26.07.2021

Rozpočtové opatření č. 56 MČ Praha 20 na rok 2021 – přesun
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (odchyt koček v domě
Božanovská 2343/12) ve výši 203,0 tis. Kč - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 56 MČ Praha 20 na rok 2021

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

ve výši 203,0 tis. Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 20.09.2021
Místostarosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/2430/2021


