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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/1/0033/22
ze dne 07.02.2022

Vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských
obvodech základních škol. - (1.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

záměr na změnu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2021
Sb., hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol.

2. konstatuje, že

nemá požadavky na zapracování změn do nové obecně závazné vyhlášky, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 4/2021 Sb., hlavního města Prahy, o školských obvodech
základních škol, neboť stanovené školské obvody na území Městské části Praha 20 vyhovují.

3. ukládá

zaslat vyjádření RMČ Praha 20 ke změně obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 Sb., hlavního
města Prahy, o školských obvodech základních škol.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.02.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0053/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/10/0042/22
ze dne 07.02.2022

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 akce „Masopustní průvod 2022“ - (1.10)

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 26. 2. 2022, za účelem pořádání akce „Masopustní
průvod aneb z Divadla až na Chvalský zámek“

- 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: 25.02.2022

3. schvaluje

bezplatné zapůjčení technického vybavení v rozsahu: 4 stánky, 4 stoly a 4 sudy na odpad s
jeho následnou likvidací
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4. ukládá

zajistit bezplatné zapůjčení technického vybavení na akci „Masopustní průvod aneb z Divadla
až na Chvalský zámek“ 4 stánky, 4 stoly a 4 sudy na odpad s jeho následnou likvidací

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 26.02.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0051/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/11/0043/22
ze dne 07.02.2022

Stanovisko k návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se zakazují některé
formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích -
(1.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování
služeb v energetických odvětvích;

2. konstatuje, že

k předloženému návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží
a posktování služeb v energetických odvětvích neuplatňuje žádné připomínky;

3. ukládá

odboru živnostenskému a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20 informovat o stanovisku
Magistrát hl. m. Prahy.

3.1 Zodpovídá: Ing. Milan Hejkrlík, Termín: 11.02.2022
Vedoucí OZOSA

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Milan Hejkrlík, Vedoucí OZOSA
bod jednání: BJ/0056/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/12/0051/22
ze dne 07.02.2022

Zhodnocení volných finančních prostředků MČ Praha 20 - (1.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavřít smlouvu s bankovní institucí KB, a.s. na zhodnocení volných finančních prostředků po
dobu 3 měsíců

2. ukládá

uzavřít smlouvu na zhodnocení volných finančních prostředků s vybranou bankovní institucí

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 04.03.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0073/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/13/0044/22
ze dne 07.02.2022

Ukončené poptávkové řízení na uložení odpadu katalogové číslo
170107 ze sběrného dvora - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

ukončené poptávkové řízení na uložení odpadu ze sběrného dvora pod katalogovým číslem
170107

2. schvaluje

výběr odběratele společnost LOGLA s r.o., na uložení odpadu pod katalogovým číslem 170107
na základě ukončeného poptávkového řízení

3. ukládá

uzavřít objednávku na odvoz odpadu pro rok 2022 ze sběrného dvora pod katalogovým číslem
170107

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 08.02.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

Vojtěch Šimáček, Vedoucí OMH
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0055/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/15/0045/22
ze dne 07.02.2022

Zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí k záměru "D11 rozšíření odpočívky Beranka, km 2,8
vpravo" - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "D11 rozšíření odpočívky Beranka, km 2,8,
vpravo".

2. trvá

na tom, aby byl záměr posuzován v procesu EIA, protože bude mít významný vliv na životní
prostředí Horních Počernicích, což vyplývá mj. ze stran 23 a 25 akustické studie, kde je
uvedeno:

„V roce 2030 (stavy V30 a V301) dojde oproti roku 2020 na většině míst k navýšení
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, tento nárůst je zapříčiněn trendem zvyšování
intenzit automobilové dopravy v čase, dále je zřízena nová mimoúrovňová křižovatka
Beranka, která svádí ještě více automobilů na dálnici D11, což je nejvýznamnější zdroj
hluku v hodnoceném území.“

„Rozdíl mezi stavy V30 a V301 je ten, že do stavu se záměrem V301 je zahnuta i nová
plocha parkoviště u rozšířené odpočívky. Po zprovoznění záměru D11 rozšíření odpočívky
Beranka km 2,8 vpravo v hodnoceném území dochází u všech hodnocených výpočtových
bodech ke změnám v ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v rozmezí od 0,0 do +0,1 dB
oproti totožnému roku bez záměru, což je změna do 0,9 dB a tudíž je to tzv. nehodnotitelná
změna dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část šestá, § 20, čl. (4).“

MČ Praha 20 trvá na posuzování záměru "D11 rozšíření odpočívky Beranka km
2,8 vpravo" především proto, že výše uvedené tvrzení zpracovatele není zcela
pravdivé. Zpracovatel použil pouze polovinu informací uvedených v nařízení vlády
č. 72/2011 Sb. o nehodnotitelné změně a pravděpodobně zcela záměrně vynechal
pasáž, kdy toto ustanovení nelze použít - tj. že v rámci hodnocení záměru dle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. platí k ustanovení o nehodnotitelné změně poznámka
„Toto ustanovení nelze použit pro hodnocení výsledků měření vzhledem k hodnotě
hlukového limitu, ale výhradně pro posuzování významnosti změny určujícího
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ukazatele hluku např. před a po realizaci protihlukového opatření“. Tedy je-li
v současné době hlukový limit překračován, NELZE do území umístit další záměr,
který zvýší hlukovou situaci v daném území, byť o pouhou 0,1 dB. Nelze dále
zhoršovat protiprávní stav. (Ve výpočtovém bodě 11 a 12 ve výhledovém roce
dochází k překračování platného HL, kdy realizací záměru (rozdíl mezi V30 a V301)
povede k navýšení o 0,1 dB. Tj. příspěvek vlastního záměru, byť velmi nepatrně
bude přispívat ke zhoršení protiprávního stavu, což není možné. Musí být navržena
adekvátní hluková opatření.

3. trvá

na přepracování dopravně inženýrských podkladů. Záměr zpracovatele operuje s MÚK Beranka
a jejími přívodními komunikacemi, ovšem záměr Klánovické spojky byl vrácen zpracovateli
k přepracování dokumentace EIA (kód záměru STC2221). Není tak zřejmé, proč zpracovatel
s tímto neschváleným záměrem operuje a využívá kartogramy dopravy, když důvodem
neschválení Klánovické spojky byla neexistence nadřazené komunikační sítě, která by odvedla
dopravu, tak aby v zatíženém území Počernic a Klánovic nebyl zhoršován v současné době
protiprávní stav z hlediska nadlimitní hlukové zátěže.

4. trvá

na doložení odkazu na zdroj  k tabulce na straně 97 oznámení a doložení odkazu k tvrzení na
straně 98 oznámení, že „Pouze u VB 3 dochází ke zlepšení o cca 2,0 dB a to vlivem změny
terénu v oblasti rozšířené plochy parkoviště a zřízením mimoúrovňové křižovatky Beranka",
protože tato informace, že změna je způsobena MÚK Beranka není v rámci zdrojové akustické
studie uvedena, není zřejmé, odkud tato informace pochází.

5. trvá

aby byla dokumentace upravena tak, aby bylo umožněno stávajícímu neodkanalizovanému
areálu HUMMER CENTRA napojení na nově navrhovanou ČOV, aby se tím vyřešilo
odkanalizování celého neodkanalizovaného zájmového území kolem odpočívky.

6. trvá

na řádném posuzování záměru podle zákona EIA včetně posouzení nakládání a zpracování
možných nebezpečných odpadů, a to z toho důvodu, že rozčíření odpočívky má být umístěno
na části bývalé skládky a z textu zjišťovacího řízení (viz strana např. 59) vyplývá, že  "Dotazem
na zpracovatele projektu Sanace a rekultivace skládky Beranka (Interprojekt odpady s.r.o.,
2007) bylo zjištěno, že sanace skládky pravděpodobně neproběhla. Bližší informace k realizace
sanace se nepodařilo zjistit ani na příslušném úřadě v Horních Počernicích". Zásah do
tělesa skládky neznámého složení tedy může představovat významné ovlivnění životního
prostředí, zvláště pak podzemních vod. K usnesení rady je přiložen materiál "Monitoring
kvality podzemních a povrchových vod - etapová zpráva 2009" vypracovaná spolenčostí G-
servis Praha s..r.o. v lednu 2010 (který má předkladatel zjišťovacího řízení též k dispozici),
z něhož vyplývá (viz strana 3): "....skládka Beranka byla v minulosti neřízenou skládkou v
původním pískovcovém lomu. V letech 1955 - 1958  byl prostor využíván jako skládka odpadů
z okolních obcí, v letech 1964 - 1975 jako skládka tuhého komunálního opadu Pražských
komunálních služeb. V období 1976 - 1982 byl povrch skládky upravován a postupně překryt
zeminou. V roce 1991 byla kubatura skládky odhadnuta na 224 tis.m3 s převýšením odpadů
na severní straně 8 m a na jižní straně 12 m. V roce 1996 bylo zjištěno navýšení skládky o
další 2 m inertním odpadem. Neřízené ukládání odpadu v minulosti je pravděpodobně příčinou
mírně zvýšených obsahů chlorovaných uhlovodíků a některých kovů v podzemní vodě, které
jsou předmětem současného monitoringu".  Proto rada MČ Praha 20 trvá na tom, aby byly
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provedeny dostatečně hluboké vrty, které by zjistily současné případné ovlivnění podzemních
vod.

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0057/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/16/0046/22
ze dne 07.02.2022

Aktualizace Pravidel pro uzavírání smluv o výpůjčce zařízení tísňové
péče - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

důvody aktualizace Pravidel pro uzavírání smluv o výpůjčce zařízení tísňové péče

2. schvaluje

aktualizaci Pravidel pro uzavírání smluv o výpůjčce zařízení tísňové péče dle přílohy č. 1

3. ukládá

zveřejnit Pravidla pro uzavírání smluv o výpůjčce zařízení tísňové péče na webových stránkách
městské části

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 10.02.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0062/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/17/0052/22
ze dne 07.02.2022

Pořádání akce "Ukliďme si Počernice" - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci zastupitelky MČ Praha 20 Jany Hájkové o konání akce "Ukliďme si Počernice"
pořádané sdružením Místní pro Horní Počernice, která se uskuteční dne 2.4.2022 v lokalitě
parku V Ladech a jeho okolí a její žádosti o podporu akce ze strany městské části

2. informuje

že MČ Praha 20 od 1.4.2022 do 30.4.2022 pořádá na celém území MČ akci "ODPADKY PATŘÍ
DO KOŠE NE DO PŘÍRODY!". V rámci této akce, budou i v tomto území poskytnuty igelitové
pytle a pracovní rukavice

3. ukládá

informovat žadatele, sdružení Místní pro Horní Počernice, o usnesení Rady městské části Praha
20

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 04.03.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

Eva Alexová, Místostarosta 2
zpracoval: Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Veronika Jáně, MA21 referent sportu

bod jednání: BJ/0052/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/18/0047/22
ze dne 07.02.2022

Žádost Handicap centrum Srdce, o.p.s., o finanční dar na úhradu části
nákladů spojených s umístěním občanky MČ Prahy 20 v Chráněném
bydlení Handicap centrum Srdce, o.p.s. - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost  Handicap centrum Srdce, o.p.s. o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na
úhradu části nákladů spojených s umístěním občanky MČ Praha 20 v Chráněném bydlení
Handicap centrum Srdce, o.p.s.

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru Handicap centrum Srdce, o.p.s. ve výši 20.000,- Kč na úhradu
části nákladů spojených s umístěním občanky MČ Praha 20 v Chráněném bydlení Handicap
centrum Srdce, o.p.s.

3. schvaluje

darovací smlouvu č. S/30/2022/0012

4. ukládá

informovat žadatele, Handicap centrum Srdce, o.p.s., Ostende 88, 290 01 Poděbrady, o
usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru na úhradu části
nákladů spojených s umístěním občanky MČ Praha 20 v Chráněném bydlení Handicap centrum
Srdce, o.p.s.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 04.03.2022

5. ukládá

uzavřít s Handicap centrum Srdce, o.p.s., Ostende 88, 290 01  Poděbrady, IČ: 275 76 612,
darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na úhradu části nákladů
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spojených s umístěním občanky MČ Praha 20 v Chráněném bydlení Handicap centrum Srdce,
o.p.s.

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 04.03.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

Eva Alexová, Místostarosta 2
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0044/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/19/0048/22
ze dne 07.02.2022

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene z
důvodu stavby „Na Svěcence, náhrada V.V. 1kV za kNN“ - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Na Svěcence, náhrada V.V. 1kV za kNN "
v rozsahu projektové dokumentace vypracované JEZL-ELEKTRO s. r. o. z 02/2021, pro spol.
PREdistribuce a.s.

za podmínky,

předchozího protokolárního předání obecního pozemku dotčeného stavbou, odborem místního
hospodářství ÚMČ Praha 20, o které je investor povinen požádat minimálně 30 dní před
zahájením stavby.

2. schvaluje

uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 3725/2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování stavby „Praha 20 – Horní Počernice,
Na Svěcence, náhrada V.V. 1kV za kNN" se společností PREdistribuce a.s.
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3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu
smluvních stran (PRE, Na Svěcence)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.02.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

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

Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0064/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/2/0034/22
ze dne 07.02.2022

Návrh na společný školský obvod základní školy pro zajištění povinné
školní docházky pro děti z obce Sluštice. - (1.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost pana Jaroslava Pavlíčka, starosty obce Sluštice, se sídlem Obecní úřad Sluštice, Sluštice
č.p. 21, 250 84 pošta Sibřina, o vytvoření společného školského obvodu ve spolupráci s MČ
Praha 20 pro zajištění plnění povinné školní docházky dětem s trvalým pobytem v obci Sluštice
ve zřizovaných základních školách MČ Praha 20.

2. neschvaluje

uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi MČ Praha 20
a obcí Sluštice pro zajištění povinné školní docházky dětem s místem trvalého pobytu v obci
Sluštice, a to z důvodu nedostatečné volné kapacity v základních školách, které MČ Praha
20 zřizuje.
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3. ukládá

zaslat usnesení RMČ Praha 20 panu Jaroslavu Pavlíčkovi, starostovi obce Sluštice, se sídlem
Obecní úřad Sluštice, Sluštice č.p. 21, 250 84 pošta Sibřina.

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.02.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0046/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/20/0049/22
ze dne 07.02.2022

Stanovisko k územnímu řízení stavby „Vjezd na pozemek p. č. 4247/6,
k. ú. Horní Počernice, ulice Jeřická“ - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Vjezd na pozemek p. č. 4247/6, k. ú. Horní Počernice, ulice
Jeřická“, v rozsahu projektové dokumentace pro územní řízení, vypracované XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX, ze září 2021.

2. schvaluje

- pronájem části pozemků p. č. 4247/1 a 4247/3 o celkové výměře 56 m2 v k. ú. Horní
Počernice, na dobu určitou nepřesahující 28 dní.

- uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXX
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3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
(vjezd Jeřická)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.02.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

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

Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0065/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/21/0050/22
ze dne 07.02.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2022 na provoz SD
Chvalkovická - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro sběrný dvůr schválenou ZHMP č. 33/18

2. ukládá

zajistit podepsání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/54/11/021290/2021 na
provoz sběrného dvora v ulici Chvalkovická

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 10.02.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Vojtěch Šimáček, Vedoucí OMH
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/0071/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/3/0035/22
ze dne 07.02.2022

Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250 o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu
investic. - (1.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o souhlas
s čerpáním finančních prostředků z fondu investic ve výši 40.898,- Kč na pořízení základního
výdejního terminálu Klasik pro školní jídelnu.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Chodovická 2250, ve  výši 40.898,- Kč vč. DPH na pořízení základního výdejního
terminálu Klasik pro školní jídelnu, vč. montáže a dopravy, kdy dodavatelem je společnost VIS
Plzeň, s r.o. se sídlem Farského 638/14, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ: 45330344.

3. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci čerpání finančních prostředků z fondu investic v celkové
výši 40.898,- Kč na pořízení základního výdejního terminálu Klasik pro školní jídelnu.
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3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.02.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0054/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/4/0036/22
ze dne 07.02.2022

Schválení odpisových plánů na rok 2022 pro příspěvkové organizace -
(1.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2022:

Odpisový plán na rok 2022 – PO Chvalský zámek
Celková výše odpisů na rok 2022 –311 373,- Kč

Odpisový plán na rok 2022 – PO FZŠ Chodovická
Celková výše odpisů na rok 2022 – 425 133,- Kč

Odpisový plán na rok 2022 – MŠ Chodovická
Celková výše odpisů na rok 2022 – 62 496,- Kč

Odpisový plán na rok 2022 – PO MŠ U Rybníčku
Celková výše odpisů na rok 2022 – 106 250,-Kč

Odpisový plán na rok 2022 – PO ZŠ Stoliňská
Celková výše odpisů na rok 2022 – 224 063,72 Kč

Odpisový plán na rok 2022 – PO KC Horní Počernice
Celková výše odpisů na rok 2022 –156 602,- Kč

Odpisový plán na rok 2022 – PO ZŠ a MŠ Spojenců
Celková výše odpisů na rok 2022 – 281 780,- Kč

Odpisový plán na rok 2022 – PO ZŠ Ratibořická
Celková výše odpisů na rok 2022 – 170 873,- Kč

Odpisový plán na rok 2022 – PO Místní veřejná knihovna
Celková výše odpisů na rok 2022 – 7 424,- Kč

Příspěvková organizace DDM nemá žádný odepisovaný majetek ve své evidenci a
jejich odpisový plán je ve výši 0,- Kč.
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2. ukládá

OE písemně informovat příspěvkové organizace o schválení odpisových plánů na rok 2022.

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 25.02.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0050/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/5/0037/22
ze dne 07.02.2022

Návrh na ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 28 v bytovém
domě Mezilesí 2059, Praha – Horní Počernice - (1.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 28, standardní s příslušenstvím v 7.NP, typ 3+kk o velikosti
55,89 m2 v bytovém domě Mezilesí 2059 dohodou,  ke dni  28.2.2022.

2. ukládá

uzavřít dohodu o ukončení  nájemní smlouvy k bytu č. 28 v bytovém domě Mezilesí 2059.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.02.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0045/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/6/0038/22
ze dne 07.02.2022

Žádost o odpuštění valorizace nájemného z nájemní smlouvy č.
2012/13/0037 ze dne 30. 11. 2012 - (1.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- žádost společnosti Art Atelier Fiala s.r.o. ze dne 27. 1. 2022.

2. trvá

- na ustanovení článku 5 odst. 5.5. nájemní smlouvy č. 2012/13/0037 ze dne 30. 11. 2012. 

3. ukládá

- sdělit stanovisko RMČ žadateli.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0061/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/7/0039/22
ze dne 07.02.2022

Záměr prodeje části obecního pozemku KN parc. č. 3386/63 a KN parc.
č. 4254/1 v k. ú. Horní Počernice - (1.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem prodeje pozemku parc. č. 3386/70 o výměře 184 m2, druh pozemku – ostatní
plocha, způsob využití – jiná plocha, odděleného od obecního pozemku KN parc. č. 3386/63

o výměře 244 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň a pozemku parc.

č. 4254/20 o výměře 83 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha,

odděleného od pozemku KN parc. č. 4254/1 o výměře 1201 m2, druh pozemku – ostatní
plocha, způsob využití – ostatní komunikace, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, vše
na základě GP č. 5854-7584/2021, XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX, za celkovou kupní cenu 1.335.000,- Kč, tj. za cenu 5.000,- Kč/m2.

2. ukládá

- zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 3386/70 o výměře 184 m2, druh pozemku – ostatní
plocha, způsob využití – jiná plocha, odděleného od obecního pozemku KN parc. č. 3386/63

o výměře 244 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň a pozemku parc.

č. 4254/20 o výměře 83 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha,

odděleného od pozemku KN parc. č. 4254/1 o výměře 1201 m2, druh pozemku – ostatní
plocha, způsob využití – ostatní komunikace, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, vše
na základě GP č. 5854-7584/2021, XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXX, za celkovou kupní cenu 1.335.000,- Kč, tj. za cenu 5.000,- Kč/m2, na úřední
desce MČ Prahy 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 10.02.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0060/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

136. schůze

číslo RMC/136/8/0040/22
ze dne 07.02.2022

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 3940 o výměře cca 300 m2
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (1.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části obecního pozemku KN parc. č. 3940 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, ČESKÉ TELEVIZI, IČ: 00027383, na dobu určitou, dne 21. 2. 2022,
za účelem poskytnutí zázemí pro natáčení scény seriálu „Případy 1. oddělení III.“, za cenu
3.000,- Kč za předmět a dobu pronájmu.

- uzavření nájemní smlouvy s ČESKOU TELEVIZÍ.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 21.02.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0058/2022



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

136. schůze

číslo RMC/136/9/0041/22
ze dne 07.02.2022

Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí č.
S/120/17/0116 uzavřené dne 20. 12. 2017 s Místní veřejnou
knihovnou, Praha 9 – Horní Počernice, Náchodská 754, p. o. - (1.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. S/120/17/0116 uzavřené dne 20. 12. 2017,
s Místní veřejnou knihovnou, Praha 9 – Horní Počernice, Náchodská 754, p. o.

2. ukládá

předložit Dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce č. S/120/17/0116 smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 14.02.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0063/2022


