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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

113. schůze

číslo RMC/113/10/2012/21
ze dne 27.08.2021

Žádost na odkup majetku MČ nestátní neziskové organizace Neposeda,
z.ú. - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

prodej majetku MČ Praha 20 nestátní neziskové organizaci  Neposeda, z.ú. za částku 35.000,-
Kč

2. ukládá

-  vystavit fakturu organizaci Neposeda, z.ú.

-  vyřadit majetek dle přiloženého seznamu z evidence MČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 06.09.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
zpracoval: Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence
bod jednání: BJ/2417/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/11/2013/21
ze dne 27.08.2021

Stanovisko MČ Prahy 20 k rozšíření nájemní smlouvy společnosti
HUMMER CENTRUM s.r.o. o pozemek parc. č. 4101/90 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem hlavního města Prahy rozšířit společnosti HUMMER CENTRUM s.r.o. rozsah
pronajatých pozemků o pozemek parc. č. 4101/90 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za
účelem provozování sportovní, kulturní a turistické činnosti, na dobu určitou, do 31. 12. 2025. 

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru hospodaření s majetkem,
Oddělení využití a správy pozemků.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.09.2021

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/2498/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/12/2014/21
ze dne 27.08.2021

Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. ORO
2008 0590 - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. ORO 2008 0590 ze dne
29. 4. 2008.

2. ukládá

- předložit Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. ORO 2008 0590 smluvním
stranám k podpisu (hlavní město Praha – Městská policie hl. m. Prahy).

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2021

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/2499/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/13/2015/21
ze dne 27.08.2021

Návrh dopisu bankovním společnostem - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh znění dopisu bankovním společnostem

2. schvaluje

znění dopisu bankovním společnostem

3. ukládá

podepsat Ing. Čápovi dopis bankovním společnostem

3.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 03.09.2021
Místostarosta

4. ukládá

odeslat podepsaný dopis bankovním společnostem

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 10.09.2021



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

zveřejnit podepsaný dopis bankovním společnostem na webu MČ P20

5.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 10.09.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Bc. Ivana Vlasáková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/2509/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/14/2016/21
ze dne 27.08.2021

Záměr prodeje pozemku KN parc. č. 4383/1 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha - (2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

- se záměrem prodeje pozemku parc. č. 4383/1 o výměře 2378 m2, druh pozemku – trvalý
travní porost v k. ú. Horní Počernice, obec Praha.

2. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ žadateli.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.09.2021

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/2502/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/15/2017/21
ze dne 27.08.2021

Záměr změny rozsahu propachtovaných obecních pozemků dle
uzavřené pachtovní smlouvy č. S/120/17/0056 ze dne 3. 7. 2017 -
(2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem změny rozsahu propachtované plochy obecních pozemků: pachtu části pozemku

KN parc. č. 4200/37 o výměře cca 521 m2 (snížení výměry z 731 m2 o cca 210 m2), části

pozemku KN parc. č. 4201/1 o výměře cca 773 m2 (snížení výměry 1256 m2 o cca 483

m2), části pozemku KN parc. č. 4202/1 o výměře cca 290 m2 (snížení výměry 2955 m2 o

cca 2665 m2), části pozemku KN parc. č. 4241/240 o výměře cca 575 m2 a části pozemku

KN parc. č. 4241/241 o výměře cca 198 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, panu Františkovi
Hájkovi, IČO: 01463209, s účinností od 1.10.2021, za pachtovné ve výši 5.552,46 Kč/ha/rok,

tj. 1.308,72 Kč/předmět pachtu/rok (celkem za 2357 m2), při zachování podmínek stávající
platné pachtovní smlouvy č. S/120/17/0056 ze dne 3.  7. 2017, uzavřené na dobu neurčitou.

2. ukládá

- zveřejnit záměr změny rozsahu propachtované plochy obecních pozemků: pachtu části

pozemku KN parc. č. 4200/37 o výměře cca 521 m2 (snížení výměry z 731 m2 o cca 210 m2),

části pozemku KN parc. č. 4201/1 o výměře cca 773 m2 (snížení výměry 1256 m2 o cca 483

m2), části pozemku KN parc. č. 4202/1 o výměře cca 290 m2 (snížení výměry 2955 m2 o

cca 2665 m2), části pozemku KN parc. č. 4241/240 o výměře cca 575 m2 a části pozemku

KN parc. č. 4241/241 o výměře cca 198 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, panu Františkovi
Hájkovi, IČO: 01463209, s účinností od 1.10.2021, za pachtovné ve výši 5.552,46 Kč/ha/rok,

tj. 1.308,72 Kč/předmět pachtu/rok (celkem za 2357 m2), při zachování podmínek stávající
platné pachtovní smlouvy č. S/120/17/0056 ze dne 3.  7. 2017, uzavřené na dobu neurčitou,
na úřední desce MČ Prahy 20.



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: 31.08.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/2503/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/16/2039/21
ze dne 27.08.2021

Stanovení ceny za pronájem části pozemku KN parc. č. 1987/1 o
výměře cca 136 m2 před budovou Stodoly v areálu Chvalské tvrze v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- s účinností od 1.1.2022 cenu pronájmu za část pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca

136 m2, prostoru před budovou Stodoly v areálu Chvalské tvrze,  v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha,  za účelem pořádání svatební oslavy,  ve výši za  7.500,- Kč/předmět pronájmu/den.

- v případě, že nebude Radou MČ Prahy 20 schválena do 31.12.2022 cena jiná, zůstává
cena  7.500,- Kč/předmět pronájmu/den platná pro rok 2023.

2. ukládá

- informovat o stanovisku RMČ Chvalský zámek p. o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.09.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/2504/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/17/2018/21
ze dne 27.08.2021

Rozpočtové opatření č. 63 MČ Praha 20 na rok 2021 – poskytnutí
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a
sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých s výkonem sociálně-právní
ochrany dětí pro rok 2021 včetně navýšení na „COVID“ odměny ve výši
1 887,5 tis. Kč - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 63 MČ Praha 20 na rok 2021

poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních
věcí na úhradu nákladů vzniklých s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 včetně
navýšení na „COVID“ odměny

ve výši 1 887,5 tis. Kč



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

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: 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/2479/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/18/2019/21
ze dne 27.08.2021

Rozpočtové opatření č. 64 MČ Praha 20 na rok 2021 – přesun
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 40,0 tis. Kč - (2.16)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 64 MČ Praha 20 na rok 2021

přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ

ve výši 40,0 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: 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/2480/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/19/2020/21
ze dne 27.08.2021

Rozpočtové opatření č. 65 MČ Praha 20 na rok 2021 – přesun
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ – akce „Veselé chodníky“
ve výši 157,0 tis. Kč - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 65 MČ Praha 20 na rok 2021

přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ – akce „Veselé chodníky“

ve výši 157,0 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: 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/2483/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/2/2006/21
ze dne 27.08.2021

Zapojení městské části do II. ročníku projektu "Příběhy našich
sousedů - Praha 20" - (1.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

nabídku Post Bellum z.ú., se sídlem Španělská 1073/61, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO
26548526, na zapojení městské části do II. ročníku projektu "Příběhy našich sousedů - Praha
20"

2. schvaluje

zapojení MČ Praha 20 do II. ročníku projektu Post Bellum z.ú.. "Příběhy našich sousedů - Praha
20", který je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, za cenu 114.400,- Kč

3. schvaluje

smlouvu o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů - MČ Praha 20 č.
S/30/2021/0012



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

uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů - MČ Praha 20 a
uhradit I. splátku dle uzavřené smlouvy

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 10.09.2021

Usnesení - Schváleno (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/2492/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/20/2021/21
ze dne 27.08.2021

Rozpočtové opatření č. 67 MČ Praha 20 na rok 2021 – přesun
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 397,6 tis. Kč (umělý
povrch – sportoviště V Lukách) - (2.18)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 67 MČ Praha 20 na rok 2021

přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (umělý povrch – sportoviště V Lukách)

ve výši 397,6 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: 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/2491/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/21/2022/21
ze dne 27.08.2021

Rozpočtové opatření č. 66 MČ Praha 20 na rok 2021 – přesun
finančních prostředků - vratka předfinancované akce „park Houslový
klíč - vybavení“ ve výši 453,4 tis. Kč - (2.19)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 66 MČ Praha 20 na rok 2021

přesun finančních prostředků - vratka předfinancované akce „park Houslový klíč - vybavení“

ve výši 453,4 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: 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/2489/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/22/2024/21
ze dne 27.08.2021

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Sekání travnatých porostů na území Horních Počernic pro rok 2021" -
(3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Sekání travních
porostů na území Horních Počernic pro rok 2021"

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20,
náhradník – Ing. Vilém Čáp, místostarosta MČ Praha 20,
Eva Alexová, místostarostka MČ Praha 20,
náhradník - Bc. Jaroslav Kočí, radní 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. Vojtěch Šimáček, vedoucí OMH ÚMČ Praha 20,
náhradník - Petr Báček, vedoucí oddělení MH ÚMČ Praha 20,
Petra Svobodová, DiS., referentka oddělení péče o zeleň ÚMČ Praha 20,
náhradník - Jan Záloha, vedoucí oddělení zeleně ÚMČ Praha 20

3. schvaluje

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 služby "Sekání travních
porostů na území Horních Počernic pro rok 2021"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 09.09.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2482/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/23/2040/21
ze dne 27.08.2021

Vyhodnocení dopravního průzkumu na Chvalech - podnět pana
zastupitele Hoška - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

materiál "Dopravní průzkum tranzitní dopravy Praha 20 – Chvaly" zpracovaný společností
TODIM.

2. ukládá

připravit návrhy změn dopravního značení v lokalitě Chval, které povedou ke snížení
dopravních intenzit v této lokalitě, a předložit je na jednání RMČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 15.10.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2485/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/24/2025/21
ze dne 27.08.2021

Zásady pro koordinaci a projednání přípravy záměrů a návrhů pro
významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení -
(3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní
stavby.

2. souhlasí

s materiálem v předloženém znění.

3. ukládá

zaslat usnesení rady na Odbor dopravy MHMP do 3. 9. 2021.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 02.09.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2487/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/25/2026/21
ze dne 27.08.2021

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci na provoz sběrného dvora v ulici
Chvalkovická 3 na rok 2022 - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se zněním žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na zajištění provozu Sběrného dvora
Chvalkovická 3, vč. důvodové zprávy o navýšení dotace pro rok 2022.

2. schvaluje

podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na zajištění provozu Sběrného dvora
Chvalkovická 3, vč. důvodové zprávy na Magistrát hlavního města Prahy.

3. ukládá

podepsat žádost o účelovou neinvestiční dotaci na zajištění provozu Sběrného dvora
Chvalkovická 3.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 27.08.2021
Starosta



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

odeslat žádost o účelovou neinvestiční dotaci na zajištění provozu Sběrného dvora
Chvalkovická 3 na MHMP

4.1 Zodpovídá: Vojtěch Šimáček, Termín: 31.08.2021
Vedoucí OMH

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Irena Dorňáková, Asistentka
Petr Báček, Vedoucí oddělení místního hospodářství

předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2488/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/26/2027/21
ze dne 27.08.2021

Mobilní očkovací tým - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

nabídku Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, zastoupenou Milanem
Stoppou, projektovým manažerem, na využití mobilního očkovacího týmu ve vybraných
místech na území městské části, pro podporu zvýšení dostupnosti očkování proti nemoci
COVID-19 pro obyvatele

2. schvaluje

zapojení městské části do projektu mobilního očkovacího týmu Fakultní nemocnice Bulovka,
který je tvořen sanitním vozem a zdravotnickým týmem, který zájemce o očkování proti
nemoci COVID-19 očkuje bez předchozí registrace na vybraných místech na území městské
části

3. schvaluje

pro mobilní očkovací tým využití zasedací místnosti v budově ÚMČ Jívanská 635, a to každý
čtvrtek v době od 13:00 do 18:00 hod.

4. ukládá

informovat Fakultní nemocnici Bulovka, zastoupenou p. Milanem Stoppou, o usnesení RMČ ve
věci zapojení MČ Praha 20 do projektu mobilní očkovací tým

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 03.09.2021



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

uzavřít smlouvu o výpůjčce na prostory zasedací místnosti ÚMČ Jívanská 635 pro potřeby
mobilního očkovacího týmu Fakultní nemocnice Bulovka

5.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2021

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, 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/2497/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/27/2028/21
ze dne 27.08.2021

Stanovisko ke společnému řízení stavby „Rekonstrukce opěrné zdi“ na
poz. p. č. 2155 Horní Počernice - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s provedením stavby „Rekonstrukce opěrné zdi“ na poz. p. č. 2155 Horní Počernice“ v rozsahu
projektové dokumentace pro společné řízení vypracované Ing. Janem Čapkem z 07/2021

2. schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 3778/1 o celkové výměře 13 m2 v k. ú. Horní Počernice, na
dobu určitou nepřesahující 28 dní.

uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX



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
(opěrná zeď)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2021

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/2505/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/28/2029/21
ze dne 27.08.2021

Stanovisko k záměru stavby a uzavření nájemní smlouvy pro stavbu
vjezdu na poz. p. č. 4275/1 Horní Počernice“ - (3.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Sjezd na poz. p. č. 4275/1 Horní Počernice“ v rozsahu projektové
dokumentace vypracované společností Inženýrské a stavební práce s. r. o., z ledna 2019.

2. schvaluje

pronájem částí pozemků p. č. 4252, 4551/14, 4550/12 a 4551/13 o celkové výměře 45 m2
v k. ú. Horní Počernice, na dobu určitou nepřesahující 28 dní.

uzavření nájemní smlouvy s panem XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXX



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
(sjezd 4275/1)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.09.2021

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/2508/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/3/2007/21
ze dne 27.08.2021

Žádost o pronájem hrobového místa č. 623 na veřejném pohřebišti
Horní Počernice v Praze 9 - Horní Počernice - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem hrobového místa č. 623 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze 9 - Horní
Počernice XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX
XXX XXXX

2. ukládá

informovat XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX X X XXXXX XXX
XXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 27.09.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/2468/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/30/2030/21
ze dne 27.08.2021

Stanovisko ke společnému řízení stavby „RD Dobrošovská č. p. 1588 –
Likvidace dešťových vod“ - (3.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „RD Dobrošovská č. p. 1588 – Likvidace dešťových vod“, v rozsahu
projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Kušnierikem v březnu 2021.

2. schvaluje

pronájem části pozemků p. č. 4344/2 o celkové výměře 18 m2 v k. ú. Horní Počernice, na
dobu určitou nepřesahující 28 dní.

uzavření nájemní smlouvy s XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX



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
(kanalizace Dobrošovská)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2021

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/2506/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/31/2031/21
ze dne 27.08.2021

Uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku p. č.
1781/3, 3804 a 4491/1 v k. ú. Horní Počernice Praha za účelem
provedení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) –
Praha-Vysočany (včetně)“ se společností Správa železnic s.o. - (3.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 1781/3, 3804 a 4491/1
v k.ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem umístění a provozování součástí  železniční tratě
  v úseku - „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“,  se
společností Správa železnic s.o.



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

předložit Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu smluvním stranám  (SŽ)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2021

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/2507/2021



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

113. schůze

číslo RMC/113/32/2032/21
ze dne 27.08.2021

Modernizace metalické sítě CETIN na vysokorychlostní optickou síť -
(4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci od společnosti CETIN a.s. o možnosti bezplatné modernizace metalické sítě a její
doplnění o síť optickou

2. souhlasí

s umístěním optické přípojky a vnitřních rozvodů v objektech dle příloh

3. ukládá

navázat spolupráci se společností CETIN a.s. pro navržení technického řešení přípojek případně
vnitřních rozvodů jednotlivých objektů

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 01.09.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/2440/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

113. schůze

číslo RMC/113/33/2033/21
ze dne 27.08.2021

Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávky "Elektronický systém detekce požáru pro budovy úřadu MČ
Praha 20" - (4.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Elektronický
systém detekce požáru pro budovy úřadu MČ Praha 20" z důvodu nutných úprav technického
řešení v zadávací dokumentaci

2. ukládá

zajistit veškeré nezbytné kroky související se zrušením výběrového řízení na veřejnou zakázku
na dodávky "Elektronický systém detekce požáru pro budovy úřadu MČ Praha 20"

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 03.09.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/2481/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

113. schůze

číslo RMC/113/34/2034/21
ze dne 27.08.2021

Žádost o povolení 21. ročníku akce "Běh okolo Europlantu" - (4.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost p. Tomáše Procházky o podporu 21. ročníku tradiční akce "Běh okolo Europlantu", který
se koná dne 22. září 2021 od 17:30 hod a startuje před sídlem organizátora akce, firmy
Europlant, v ulici Lhotská 2221/32

2. schvaluje

poskytnutí technické podpory na akci "Běh okolo Europlantu" dne 22.9.2021, kdy příprava
běhu začíná v 15:00 hod a akce končí cca v 19:00 hod.

3. ukládá

zajistit technickou podporu organizátorovi akce "Běh okolo Europlantu", jehož 21. ročník se
koná dne 22. září 2021 od 17:30 hod a startuje před sídlem organizátora akce, firmy Europlant,
v ulici Lhotská 2221/32 a končí v cca 19:00 hod.

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 22.09.2021
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4. ukládá

informovat žadatele, p. Tomáše Procházku, o nutnosti podat žádost o povolení a dopravní
opatření v rámci akce "Běh okolo Europlantu"

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 03.09.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

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/2469/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

113. schůze

číslo RMC/113/35/2036/21
ze dne 27.08.2021

Revokace části usnesení RMČ č. RMC/111/8/2003/21 - (4.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost autorky maleb na chodník v rámci projektu VESELÉ POČERNICKÉ CHODNÍKY, pí Terezy
Vašnovské, na změnu dodavatele realizace projektu

2. trvá

na usnesení RMČ č. RMC/111/8/2003/21

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: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/2511/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

113. schůze

číslo RMC/113/36/2035/21
ze dne 27.08.2021

Nákup zálohovacího software pro MČ Praha 20 včetně podpory na
12měsíců a proškolení zaměstnanců. - (4.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

nejnižší cenovou nabídku na zálohovací software Veeam od společnosti STORAGE ONE a.s. IČ
02301245 sídlem Řeporyjská 490/17 158 00 Praha 5 - Jinonice.

2. schvaluje

uzavření kupní smlouvy na software Veeam se společností STORAGE ONE a.s. IČ 02301245
sídlem Řeporyjská 490/17, 158 00 Praha 5 - Jinonice.

3. ukládá

uzavřít kupní smlouvu na dodání software Veeam dle cenové nabídky se společností STORAGE
ONE a.s. IČ 02301245 sídlem Řeporyjská 490/17, 158 00 Praha 5 - Jinonice.

3.1 Zodpovídá: Lucie Koutná,
Vedoucí odboru Informatiky

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

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/2478/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

113. schůze

číslo RMC/113/37/2023/21
ze dne 27.08.2021

Rozpočtové opatření č. 68 MČ Praha 20 na rok 2021 – přesun
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ – sekání trávy ve výši 600,0
tis. Kč - (2.20)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 68 MČ Praha 20 na rok 2021

přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ – sekání trávy

ve výši 600,0 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: 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/2512/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

113. schůze

číslo RMC/113/4/2008/21
ze dne 27.08.2021

Žádost o poskytnutí finančního daru na pořádání 10. ročníku
nohejbalového turnaje "HOPOKOP" - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost p. Romana Zajíce o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč na pořádání 10.
ročníku nohejbalového turnaje "HOPOKOP" v areálu TJ Sokol Horní Počernice a záštitu městské
části nad akcí

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s
pořádáním 10. ročníku nohejbalového turnaje "HOPOKOP" v areálu TJ Sokol Horní Počernice a
záštitu městské části nad akcí

3. schvaluje

darovací smlouvu č. S/30/2021/0028

4. ukládá

informovat žadatele, p. Romana Zajíce, o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci
poskytnutí finančního daru na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním 10. ročníku
nohejbalového turnaje "HOPOKOP" v areálu TJ Sokol Horní Počernice

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 13.09.2021

5. ukládá

uzavřít s p. Romanem Zajícem, Lhotská 2207/25, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, darovací
smlouvu č. S/30/20212/0028 o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na částečnou
úhradu nákladů spojených s pořádáním 10. ročníku nohejbalového turnaje "HOPOKOP" v
areálu TJ Sokol Horní Počernice

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 13.09.2021
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6. ukládá

informovat žadatele o skutečnosti, že pro finanční podporu ze strany MČ Praha 20 v
následujícím období (11. ročník) je vhodné podat žádost o dotaci

6.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 13.09.2021

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, 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/2459/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

113. schůze

číslo RMC/113/5/2009/21
ze dne 27.08.2021

Žádost spolku Mumraj z. s. o poskytnutí inzerce zdarma pro akci "Zažít
město jinak - víkend pro Horní Počernice" - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj z. s. o poskytnutí inzerce zdarma v Hornopočernickém zpravodaji pro
akci "Zažít město jinak - víkend pro Horní Počernice", která se koná ve dnech 18.9. a 19.9.2021

2. schvaluje

poskytnutí inzerce zdarma v Hornopočernickém zpravodaji spolku Mumraj z. s. pro akci "Zažít
město jinak - víkend pro Horní Počernice", která se koná ve dnech 18.9. a 19.9.2021

3. ukládá

informovat žadatele, spolek Mumraj z. s., o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci
poskytnutí inzerce zdarma pro akci "Zažít město jinak - víkend pro Horní Počernice"

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 10.09.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: 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/2490/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

113. schůze

číslo RMC/113/6/2010/21
ze dne 27.08.2021

Žádost spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Chvaly o
poskytnutí finančního daru na pořádání akce "Hasičský ples" - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Chvaly o poskytnutí finančního
daru ve výši 42.000,- Kč na pořádání akce "Hasičský ples", který se koná dne 15.1.2022 ve
Chvalské stodole

2. ukládá

předložit žádost spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Chvaly, o poskytnutí
finančního daru na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce "Hasičský ples" k
projednání v ZMČ

2.1 Zodpovídá: RMČ Termín: 20.09.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: 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/2493/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

113. schůze

číslo RMC/113/7/2037/21
ze dne 27.08.2021

Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca
2498 m2, KN parc. č. 1984 o výměře cca 560 m2 a KN parc. č. 1991 o
výměře cca 913 m2, KN parc. č. 1981/4 o výměře cca 310 m2 a KN a
parc. č. 1987/1 o výměře cca 466 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha za účelem pořádání Svatoludmilské pouti 2021 - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku části pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca 2498 m2, KN parc. č. 1984 o výměře

cca 560 m2 a KN parc. č. 1991 o výměře cca 913 m2, KN parc. č. 1981/4 o výměře cca 310 m2 a

KN a parc. č. 1987/1 o výměře cca 466 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha Chvalskému
zámku p. o. na dobu určitou od 6. 9. do 13. 9. 2021, za účelem pořádání Svatoludmilské
pouti 2021.

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

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 04.09.2021

3. schvaluje

- bezplatné zapůjčení technického vybavení v rozsahu: 15 stánků, 24 stolů + 3 stoly (z radniční
zahrady), 18 lavic + 6 lavic (z radniční zahrady) a 6 ks velkých lavic (délka 350 cm) a 10 sudů
na odpad,  včetně jeho následné likvidace.

4. ukládá

- zajistit bezplatné zapůjčení technického vybavení na akci Svatoludmilská pouť 2021
v rozsahu: 15 stánků, 24 stolů + 3 stoly (z radniční zahrady), 18 lavic + 6 lavic (z radniční
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zahrady) a 6 ks velkých lavic (délka 350 cm) a 10 sudů na odpad,  včetně jeho následné
likvidace.

4.1 Zodpovídá: Oddělení místního hospodářství Termín: 12.09.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/2494/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

113. schůze

číslo RMC/113/8/2011/21
ze dne 27.08.2021

Pronájem obecních pozemků KN parc. č. 785/3 o výměře 2505 m2
a KN parc. č. 785/4 o výměře 4627 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, za účelem pořádání Svatováclavské pouti 2021 - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem pozemku KN parc. č. 785/3 o výměře 2505 m2 a  pozemku KN parc. č. 785/4 o

výměře 4627 m2, vše v  k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou od 27. 9. do 4. 10.
2021  za cenu 3.000 Kč/den/předmět pronájmu, panu Karlu Helferovi,  za účelem pořádání
Svatováclavské pouti

- uzavření nájemní smlouvy s panem Karlem Helferem

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.09.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/2495/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

113. schůze

číslo RMC/113/9/2038/21
ze dne 27.08.2021

Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca
2498 m2, KN parc. č. 1984 o výměře cca 560 m2 a KN parc. č. 1991 o
výměře cca 913 m2, KN parc. č. 1981/4 o výměře cca 310 m2 a KN a
parc. č. 1987/1 o výměře cca 466 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, za účelem pořádání Počernického Street Food Festivalu - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca 2498 m2, KN parc. č. 1984

o výměře cca 560 m2 a KN parc. č. 1991 o výměře cca 913 m2, KN parc. č. 1981/4 o výměře

cca 310 m2 a KN a parc. č. 1987/1 o výměře cca 466 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, za účelem pořádání Počernického Street Food Festivalu vše v k. ú.  Horní Počernice,
obec Praha, Chvalskému zámku p. o., na dobu určitou 23. 10. 2021, za účelem pořádání
Počernického Street Food Festivalu.

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

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 22.10.2021

3. schvaluje

- bezplatné zapůjčení technického vybavení v rozsahu: 24 stolů + 3 stoly (z radniční zahrady),
18 lavic + 6 lavic (z radniční zahrady), 6 ks velkých lavic (délka 350 cm) a 10 sudů na odpad,
 včetně jeho následné likvidace.



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

- zajistit bezplatné zapůjčení technického vybavení na akci Počernický Street Food Festival
v rozsahu: 24 stolů + 3 stoly (z radniční zahrady), 18 lavic + 6 lavic (z radniční zahrady), 6
ks velkých lavic (délka 350 cm) a 10 sudů na odpad,  včetně jeho následné likvidace.

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 23.10.2021

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/2496/2021


