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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

135. schůze

číslo RMC/135/1/0014/22
ze dne 21.01.2022

Provoz mateřských škol v období hlavních (letních) prázdnin v roce
2022. - (1.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

omezení provozu mateřských škol v červenci 2022 tak, že provoz zajistí v období:
1.7.2022 - 15.7.2022
Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900

18.7.2022 - 29.7.2022
Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408, detašované
pracoviště mateřské školy – Spojenců 2170/44. V případě potřeby zajistí provoz ve spolupráci
s Mateřskou školou „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115.

2. schvaluje

přerušení provozu v srpnu 2022 ve všech mateřských školách zřizovaných městskou částí z
důvodu naplánovaných oprav, rekonstrukcí a údržby.

3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 03.02.2022



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

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

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 03.02.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0031/2022



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

135. schůze

číslo RMC/135/10/0022/22
ze dne 21.01.2022

Úprava provozu na pozemních komunikacích v Horních Počernicích
z důvodu demolice stávajících železničních mostů a výstavy mostů
nových v rámci stavby "Optimalizace železniční trati Vysočany
(včetně) - Mstětice (mimo)" - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

že během realizace záměru "Optimalizace trati Vysočany (včetně) - Mstětice (mimo)" dojde k
těmto uzavírkám a úpravám provozu na pozemních komunikacích:

- Podjezd Bártlova bude uzavřen od 21.3. do 13.6.2022. Po dobu rekonstrukce bude pod
mostem Bártlova umožněn průchod pro pěší, vyjma prvních 7 dnů, kde bude probíhat
demolice. Od 21. 3. do 27. 3. 2022 bude zajištěn alternativní průchod pro pěší přes propustek
pod železniční tratí ve Vidonické ulici.

- Rekonstrukce propustku pod železniční tratí ve Vidonické ulici započne až po 27. 3. 2022, kdy
bude obnoven průchod pro pěší pod mostem Bártlova. Po dobu rekonstrukce nebude možné
propustek využívat ani pro pěší ani pro vedení cyklotrasy EUROVELO 4.

- Podjezd pod železničním mostem Ve Žlíbku bude uzavřen po dobu demolice od 29.3. do
4.4.2022. Poté bude po dobu 21 dnů (do 26. 4. 2022) umožněn kyvadlový provoz na semafory.
Po 21 dnech bude následovat kompletní uzavírka trvající do 20.6. 2022.

- Autobusová zastávka Čertousy bude přesunuta ke křižovatce ulic Bártlova a Za Čertousy.
MHD bude poté jezdit obousměrně ulicemi Náchodská, Bártlova, Za Čertousy a dále U
Županských a opět na Náchodskou. Nástupištní hranu dočasných autobusových zastávek
připraví stavba záměru "Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) - Mstětice (mimo)";
dopravci dodají stojany.

- Ulice na Staré silnici a Kludských budou po dobu realizace stavby zjednosměrněny a uzavřeny
pro nákladní automobilovou dopravu.

- V Lukavecké ulic bude zvýšený provoz nákladních automobilů, neboť zde bude probíhat
kompletní rekonstrukce trati včetně železničního přejezdu a výstavby nové opěrné zdi mezi
vlečkou a dráhou.

Začátky uzavírek jsou již pevně stanoveny, ale pokud budou mostní objekty dokončen dříve,
budou též dopravně inženýrská opatření ukončena dříve.



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

2. nesouhlasí

s navrženými úpravami provozu na pozemních komunikacích s ohledem na současná
dopravní omezení na území Horních Počernic v důsledku neexistující koordinace probíhajících
dopravních staveb na území Horních Počernic (viz. podjezd Bystrá, most Božanovská,
rekonstrukce mostu přes Chlumeckou, podjezdy Ve Žlíbku a Bártlova).  

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/0020/2022



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

135. schůze

číslo RMC/135/13/0023/22
ze dne 21.01.2022

Stanovisko k územnímu řízení stavby „Posun přípojkového pilíře“ u
rodinného domu č. p. 1996/22, k. ú. Horní Počernice - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Posun přípojkového pilíře“ na poz. p. č. 3778/1 Horní Počernice, v rozsahu
projektové dokumentace pro územní řízení, vypracované spol. H.A.N.S. stavby a.s., ze srpna
2021.

2. schvaluje

- pronájem části pozemků p. č. 3778/1 o celkové výměře 22 m2 v k. ú. Horní Počernice, na
dobu určitou nepřesahující 28 dní.
- uzavření nájemní smlouvy s panem JUDr. Tomášem Dvořákem, MBA

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním
stranám (posun pilíře)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2022

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/0032/2022



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

135. schůze

číslo RMC/135/14/0025/22
ze dne 21.01.2022

Stanovisko k umístění stavby "Praha 20 – Horní Počernice, Stoliňská p.
č. 4437, kNN" - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

s umístěním stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Stoliňská, p. č. 4437, kNN" v rozsahu
projektové dokumentace z 06/2021, spol. PREdistribuce a.s.

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (PRE Stoliňská)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2022

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/0033/2022



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

135. schůze

číslo RMC/135/15/0026/22
ze dne 21.01.2022

Stanovisko k umístění stavby "Praha 20 – Horní Počernice, Stoliňská p.
č. 4444/1, nové kNN" - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

s umístěním stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Stoliňská, p. č. 4444/1, nové kNN" v rozsahu
projektové dokumentace z 06/2021, spol. PREdistribuce a.s.

2. ukládá

- sdělit stanovisko žadateli (PREdistribuce - Stoliňská 444/1)

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2022

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/0035/2022



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

135. schůze

číslo RMC/135/16/0027/22
ze dne 21.01.2022

Stanovisko ke společnému řízení stavby „Novostavba rodinného domu
na poz. p. č. 543/2, k. ú. Horní Počernice“ - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Novostavba rodinného domu Horní Počernice na poz. p. č. 543/2 Horní
Počernice“, v rozsahu projektové dokumentace vypracované Ing. Milošem Vladykou, Praha
20, v červenci 2021.

2. schvaluje

- pronájem části pozemků p. č. 3906 a 542 o celkové výměře 36 m2 v k. ú. Horní Počernice,
na dobu určitou nepřesahující 28 dní.

- uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX



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

3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2022

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/0036/2022



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

135. schůze

číslo RMC/135/17/0028/22
ze dne 21.01.2022

Stanovisko ke společnému řízení stavby „Novostavba rodinného domu
na poz. p. č. 4048/2, k. ú. Horní Počernice“ - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Novostavba rodinného domu Horní Počernice na poz. p. č. 4048/2 Horní
Počernice“, v rozsahu projektové dokumentace vypracované Atrium s. r. o., Horažďovice, v
září 2021.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku p. č. 4048/8 o celkové výměře 12 m2 v k. ú. Horní Počernice, na
dobu určitou nepřesahující 28 dní.

- uzavření nájemní smlouvy s paní XXXX XXXXXX XXXXXXXXX



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

3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.02.2022

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/0037/2022



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

135. schůze

číslo RMC/135/2/0015/22
ze dne 21.01.2022

Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce č. S/120/19/0145 ze dne
6.12.2019 - (1.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- ukončení Smlouvy o výpůjčce č. S/120/19/0145 ze dne 6.12.2019, s Klubem historických
vozidel Horní Počernice z.s., dohodou smluvních stran ke dni 31.1.2022.

2. ukládá

- předložit Dohodu o ukončení smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2022

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/0029/2022



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

135. schůze

číslo RMC/135/21/0029/22
ze dne 21.01.2022

Sekání travnatých porostů na území Horních Počernic pro rok 2022 -
(2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Sekání travnatých
porostů na území Horních Počernic pro rok 2022"

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20,
náhradník - Bc. Jaroslav Kočí, radní MČ Praha 20,
Eva Alexová, místostarostka MČ Praha 20,
náhradník - Ing. Zbyněk Římal, 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 travnatých
porostů na území Horních Počernic pro rok 2022"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.01.2022

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
bod jednání: BJ/0027/2022



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

135. schůze

číslo RMC/135/22/0030/22
ze dne 21.01.2022

Aktuální informace o akci "Bystrá č. a. 999547" (podjezd Bystré pod
železniční tratí) - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

zápis z jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou "Bystrá č. a. 999547" (podjezd Bystré
pod železniční tratí) ze dne 19. 1. 2022.

2. ukládá

připravit dopis primátorovi hl. m. Prahy ve věci této investiční akce, jejíž realizace je ohrožena
z důvodu nedořešených požadavků vlastníků pozemků a zpoždění projektové přípravy.

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 25.01.2022

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: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0043/2022



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

135. schůze

číslo RMC/135/23/0031/22
ze dne 21.01.2022

Žádost spolku Klub historických vozidel Horní Počernice z.s., o
poskytnutí finančního daru na pořádání akce "VETERAN PÁRTY 2022" -
(3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Klub historických vozidel Horní Počernice z.s. o poskytnutí finančního daru ve
výši 80.000,- Kč na pořádání akce "VETERAN PÁRTY 2022" ve dnech 23.4.-24.4.2022, kdy v
případě nepříznivé epidemiologické situace se akce přesune do druhé poloviny září 2022

2. souhlasí

• s poskytnutím finančního daru ve výši 60.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na akci
"VETERAN PÁRTY 2022" pořádanou spolkem Klub historických vozidel Horní Počernice z.s.

• s použitím znaku městské části na propagačních materiálech akce
• s převzetím záštity pana starosty nad akcí
• s bezplatným pronájmem prostoru Chvalské tvrze
• se zapůjčením technického vybavení v rozsahu dvou sudů na odpad, osmi stolů a

sedmnácti lavic, s dopravou technického vybavení na místo akce v 7:00 hod

3. ukládá

předložit žádost spolku Klub historických vozidel Horní Počernice z.s., Náchodská 89/229, 193
00 Praha 9 - Horní Počernice, o poskytnutí finančního daru na podporu akce "VETERAN PARTY
2022", k projednání v ZMČ

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.03.2022
Starosta

4. ukládá

vyhotovit smlouvu o výpůjčce za účelem výpůjčky pozemků v areálu Chvalské tvrze a předložit
ji k projednání v RMČ

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.03.2022
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5. ukládá

zabezpečit technickou stránku akce "VETERAN PARTY 2022" s dopravou technického vybavení
na místo v 7:00 hod v den konání akce

5.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 30.09.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0011/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

135. schůze

číslo RMC/135/24/0032/22
ze dne 21.01.2022

Aktualizace Zásad tvorby a použití Sociálního fondu městské části
Praha 20 - (4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložený návrh aktualizace Zásad tvorby a použití sociálního fondu městské části Praha 20.

2. schvaluje

Zásady tvorby a použití Sociálního fondu městské části Praha 20 v aktualizovaném znění.

3. ukládá

tajemníkovi Úřadu městské části Praha 20 vydat aktuální znění Zásad tvorby a použití
sociálního fondu městské části Praha 20 a seznámit s nimi zaměstnance.

3.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Termín: 31.01.2022
Tajemník

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Tajemník
předkládá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Tajemník
bod jednání: BJ/0034/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

135. schůze

číslo RMC/135/3/0016/22
ze dne 21.01.2022

Pronájem a záměr pronájmu 2. nadzemního podlaží budovy Náchodská
č. p. 868 v k. ú. Horní Počernice - (1.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem 2. nadzemního podlaží budovy Náchodská č. p. 868 (Sklenářství) umístěné na

pozemku KN parc. č. 1986, o celkové výměře podlahové plochy cca 270 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, spolku Klub českých turistů, oblast Praha, na dobu určitou od 1.2.2022
do 28.2.2022, jako klubovou místnost, za cenu 920,- Kč/předmět pronájmu/28 dní.

- uzavření nájemní smlouvy se spolkem Klub českých turistů, oblast Praha.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2022

3. souhlasí

- se záměrem pronájmu 2. nadzemního podlaží budovy Náchodská č. p. 868 (Sklenářství)

umístěné na pozemku KN parc. č. 1986, o celkové výměře podlahové plochy cca 270 m2 v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha, spolku Klub českých turistů, oblast Praha, na dobu určitou od
1.3.2022 do 31.1.2024, jako klubovou místnost, za cenu 1.000,- Kč/předmět pronájmu/měsíc.

4. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu 2. nadzemního podlaží budovy Náchodská č. p. 868 (Sklenářství)

umístěné na pozemku KN parc. č. 1986, o celkové výměře podlahové plochy cca 270 m2 v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha, spolku Klub českých turistů, oblast Praha, na dobu určitou
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od 1.3.2022 do 31.1.2024, jako klubovou místnost, za cenu 1.000,- Kč/předmět pronájmu/
měsíc, na úřední desce MČ Prahy 20.

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.01.2022

Usnesení - Schváleno s úpravou (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/0030/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

135. schůze

číslo RMC/135/4/0017/22
ze dne 21.01.2022

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 55
m2 u koupaliště v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (1.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem pronájmu části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 55 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, na dobu určitou, od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022, společnosti HONEST
FOOD s.r.o., za účelem provozování pojízdného stánku s občerstvením, za nájemné ve výši

85 Kč/m2/měsíc, tj. 4.675,- Kč/předmět pronájmu/měsíc.

2. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 55 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, na dobu určitou, od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022, společnosti HONEST
FOOD s.r.o., za účelem provozování pojízdného stánku s občerstvením, za nájemné ve výši 85

Kč/m2/měsíc, tj. 4.675,- Kč/předmět pronájmu/měsíc, na úřední desce MČ Prahy 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.01.2022

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/0028/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

135. schůze

číslo RMC/135/5/0018/22
ze dne 21.01.2022

Rozpočtové opatření č. 3 MČ Praha 20 na rok 2022 – zapojení
nevyčerpaných finančních prostředků z doplatku podílu z obdrženého
odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních
zařízení ve výši 2 219,4 tis. Kč - (1.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 3 MČ Praha 20 na rok 2022

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z doplatku podílu z obdrženého odvodu z
výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení

ve výši 2 219,4 tis. Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.03.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0025/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

135. schůze

číslo RMC/135/6/0019/22
ze dne 21.01.2022

Přehled přijatých darů příspěvkovými organizacemi v období od 1.7.
2021 do 31.12.2021. - (1.06)

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 1.7.2021 do 31.12.2021.

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 1.7.2021 do 31.12.2021.

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 03.02.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0038/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

135. schůze

číslo RMC/135/7/0020/22
ze dne 21.01.2022

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Tisk periodika Městské části Praha 20 s názvem Hornopočernický
zpravodaj" - (1.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Tisk periodika Městské části Praha 20
s názvem Hornopočernický zpravodaj" společnosti Triangl a.s., Beranových 65, 199 02 Praha 9
– Letňany, IČ 28161050, s nabídkovou cenou 605 920 Kč bez DPH (666 512 Kč včetně DPH).

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Tisk periodika Městské části Praha 20 s názvem
Hornopočernický zpravodaj" se společností Triangl a.s.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0041/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

135. schůze

číslo RMC/135/8/0021/22
ze dne 21.01.2022

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Dokumentace pro územní řízení – "Severovýchodní pražská
cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice" – I.
etapa" - (1.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vyloučení dodavatele CityTraffic, s.r.o., Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00, Praha 4,
IČ 46345761 z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Dokumentace pro územní řízení – "Severovýchodní pražská cyklomagistrála - trasa vedoucí
přes katastr obce Horní Počernice" – I. etapa"  na základě doporučení výběrové komise
z důvodu nesplnění technických kvalifikačních předpokladů

2. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Dokumentace pro územní řízení –
"Severovýchodní pražská cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice"
– I. etapa" společnosti NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00, Praha 1, IČ 64939511, s
nabídkovou cenou 1 160 000 Kč bez DPH (1 403 600 Kč včetně DPH), dle doporučení výběrové
komise
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3. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Dokumentace pro územní řízení –
"Severovýchodní pražská cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice"
– I. etapa" se společností NDCON s.r.o.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 04.02.2022

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/0042/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

135. schůze

číslo RMC/135/9/0024/22
ze dne 21.01.2022

Dodatek č. 9 ke smlouvě o převzetí a odstranění odpadu na zařízení
zhotovitele se společností FCC Česká republika, s.r.o. - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se zněním dodatku č. 9 ke smlouvě o převzetí a odstranění odpadu u společnosti FCC Česká
republika, s.r.o.

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o převzetí a odstranění odpadu na zařízení zhotovitele
se společností FCC Česká republika, s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 26.01.2022

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/0019/2022


