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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

4. schůze

číslo RMC/4/1/0063/22
ze dne 24.11.2022

Dodatek č.3 ke smlouvě o úklidu v BD Mezilesí 2056, 2057 a 2059,
2060 - (1.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Uzavření dodatku se současným poskytovatelem služby společností AMOSTAR, s.r.o.,  a
úpravou ceny úklidových prací v domech Mezilesí č. p. 2056, 2057, 2059, 2060, v zimních
měsících / od 1.11. – 31.3. /.

2. ukládá

Uzavřít dodatek se současným poskytovatelem služby společností AMOSTAR, s.r.o., týkající
se úpravy ceny úklidových prací v domech Mezilesí č. p. 2056, 2057, 2059, 2060, v zimních
měsících / od 1.11. – 31.3. /.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.11.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0580/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/10/0061/22
ze dne 24.11.2022

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Odvodnění ul. Češovská, Praha 20 – Horní Počernice“ -
(1.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Odvodnění ul. Češovská, Praha 20
– Horní Počernice“ společnosti IPPOS BOHEMIA s.r.o., Malobřevnovská 911/16, 169 00, Praha
6 – Břevnov, s nabídkovou cenou 699 134,41 Kč bez DPH (845 952,64 Kč včetně DPH), dle
doporučení výběrové komise

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Odvodnění ul. Češovská, Praha 20 – Horní Počernice“ se společností IPPOS BOHEMIA s.r.o.,
Malobřevnovská 911/16, 169 00, Praha 6 – Břevnov

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 01.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0610/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/11/0069/22
ze dne 24.11.2022

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v bytovém domě Jívanská 1746,
Praha – Horní Počernice - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Uzavření nájemní smlouvu k bytu č. 2, Jívanská 1746, Praha – Horní Počernice na dobu určitou
s  paní XXXX XXXXXXXXXX

2. ukládá

Zajistit Uzavření nájemní smlouvu k bytu č. 2, Jívanská 1746, Praha – Horní Počernice na dobu
určitou s  XXXX XXXX XXXXXXXXX.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.11.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, 1. zástupkyně starosty
bod jednání: BJ/0600/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/12/0070/22
ze dne 24.11.2022

Výpůjčka části I. NP budovy bez č.p./č.e. na pozemku KN parc. č.
2198/5 v ul. Mezilesí v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku části I. NP budovy bez č.p./č.e. na pozemku KN parc. č. 2198/5 v ul. Mezilesí v

k. ú. Horní Počernice, obec Praha, označené jako místnost č. 129 o podlahové ploše 31,21 m2,
spolku Mumraj z. s., na dobu určitou, od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025, k využití jako skladový
prostor.

- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. S/120/2022/0167.

2. ukládá

- předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. S/120/2022/0167 smluvním stranám
k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.12.2022

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, 1. zástupkyně starosty
bod jednání: BJ/0594/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/13/0071/22
ze dne 24.11.2022

Pronájem části pozemku parc. č. 4131/10 a části pozemku parc. č.
4131/1, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části pozemku parc. č. 4131/10 o výměře cca 250 m2 a části pozemku parc. č.

4131/1 o výměře cca 35 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, jež tvoří se zastavěným
pozemkem parc. č. 4131/2 jednotný funkční celek, Společenství vlastníků jednotek Ve žlíbku
1928/19, Praha 9, na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2023, za nájemné ve výši 3.962,-

Kč/předmět pronájmu/rok, tj. 13,9 Kč/m2/rok.

- uzavření nájemní smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek Ve žlíbku 1928/19, Praha 9.

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.12.2022

3. schvaluje

- pronájem části pozemku parc. č. 4131/10 o výměře cca 210 m2 a části pozemku parc. č.

4131/1 o výměře cca 75 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, jež tvoří se zastavěným
pozemkem parc. č. 4131/3 jednotný funkční celek, Společenství vlastníků jednotek Ve žlíbku
1929/21, Praha 9, na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2023, za nájemné ve výši 3.962,-

Kč/předmět pronájmu/rok, tj. 13,9 Kč/m2/rok.

- uzavření nájemní smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek Ve žlíbku 1929/21, Praha 9.
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4. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.12.2022

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, 1. zástupkyně starosty
bod jednání: BJ/0593/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/14/0072/22
ze dne 24.11.2022

Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 70
m2 u koupaliště v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se záměrem pronájmu části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 70 m2 v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha na dobu určitou, od 1. 5. 2023 do 31. 8. 2023, za účelem
výběru nájemce pro provozování stánku s občerstvením v areálu přírodního koupaliště, formou
veřejné soutěže dle předloženého návrhu, na úřední desce MČ Praha 20.

2. jmenuje

- komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběr nájemce pro provozování stánku
s občerstvením v areálu přírodního koupaliště ve složení:

1.         Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Prahy 20

2.         Hana Moravcová, 1. místostarostka MČ Prahy 20

3.         Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI

4.        Bc. Martina Siničaková, vedoucí majetkoprávního oddělení

3. ukládá

- zveřejnit záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 70 m2 v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou, od 1. 5. 2023 do 31. 8. 2023, za účelem
výběru nájemce pro provozování stánku s občerstvením v areálu přírodního koupaliště, formou
veřejné soutěže dle předloženého návrhu, na úřední desce MČ Praha 20.
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3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.11.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, 1. zástupkyně starosty
bod jednání: BJ/0602/2022



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

4. schůze

číslo RMC/4/15/0073/22
ze dne 24.11.2022

Prodej části obecního pozemku KN parc. č. 3920 v k. ú. Horní Počernice
- (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s prodejem pozemku parc. č. 3920/2 o výměře 36 m2, druh pozemku – zahrada, odděleného

od obecního pozemku KN parc. č. 3920 o výměře 642 m2, druh pozemku – ostatní plocha,
způsob využití – ostatní komunikace, na základě GP č. 5873-7/2022, vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, XXXX XXXXXXX XXXXXXX, za celkovou kupní cenu 316.080,- Kč, tj.

za cenu 8.780,- Kč/m2.

- s uzavřením kupní smlouvy s XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.

2. ukládá

- předložit záměr prodeje pozemku parc. č. 3920/2 o výměře 36 m2, druh pozemku – zahrada,

odděleného od obecního pozemku KN parc. č. 3920 o výměře 642 m2, druh pozemku – ostatní
plocha, způsob využití – ostatní komunikace, na základě GP č. 5873-7/2022, vše v k. ú. Horní
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Počernice, obec Praha, XXXX XXXXXXX XXXXXXX, za celkovou kupní cenu 316.080,- Kč, tj. za

cenu 8.780,- Kč/m2, k projednání v Zastupitelstvu MČ Prahy 20.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 19.12.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, 1. zástupkyně starosty
bod jednání: BJ/0595/2022



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

4. schůze

číslo RMC/4/16/0074/22
ze dne 24.11.2022

Pronájem budovy Špejcharu č.p. 2939 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem budovy Špejcharu č.p. 2939, stavby - občanské vybavenosti, umístěné na pozemku
KN parc. č. 1987/6 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti Art Atelier Fiala s.r.o.,
na dobu určitou, od 30.11.2022 do 29.11.2032, za účelem podnikatelské činnosti nájemce
zejména v oblasti umění, např. restaurování uměleckých děl, pořádání výstav, setkání umělců,
obchod se starožitnostmi, za nájemné ve výši 568 805,00 Kč/předmět pronájmu/rok, tj.
47.400,42 Kč/předmět pronájmu/měsíc.

- uzavření nájemní smlouvy se spol. Art Atelier Fiala s.r.o.

2. ukládá

 - předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 29.11.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, 1. zástupkyně starosty
bod jednání: BJ/0582/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/17/0075/22
ze dne 24.11.2022

Výpůjčka počítače s příslušenstvím pro potřeby studia - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX 193 00 Praha
9 - Horní Počernice, o výpůjčku počítače s příslušenstvím pro potřeby studia syna XXXXXX
XXXXXXXXX

2. schvaluje

výpůjčku počítače s příslušenstvím a Smlouvu o výpůjčce č. F/30/2022/0142 pro potřeby
studia syna žadatelky

3. ukládá

informovat žadatelku, XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, o usnesení Rady městské části Praha 20
ve věci žádosti o výpůjčku počítače s příslušenstvím pro potřeby studia syna žadatelky

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.11.2022

4. ukládá
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uzavřít Smlouvu o výpůjčce č. F/30/2022/0142

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.11.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Hana Moravcová, 1. zástupkyně starosty
bod jednání: BJ/0607/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/18/0076/22
ze dne 24.11.2022

Schválení smlouvy na nákup licencí Microsoft 365 Business 1Y +
Exchange Online protection 1Y - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

nejlevnější podanou cenovou nabídku a uzavření Smlouvy o zajištění licencí Microsoft se
společností Cheops s.r.o., IČO 60202769 sídlem Seydlerova 2451, 158 00 Praha.

2. ukládá

uzavřít Smlouvu o zajištění licencí Microsoft se společností Cheops s.r.o., IČO 60202769 sídlem
Seydlerova 2451, 158 00 Praha.

2.1 Zodpovídá: Lucie Koutná, Termín: 16.12.2022
Vedoucí odboru Informatiky

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Lucie Koutná, Vedoucí odboru Informatiky
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/0576/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/19/0056/22
ze dne 24.11.2022

Žádost TJ Sokol Horní Počernice o souhlas s akcí "Novoroční běh
Horními Počernicemi" - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost TJ Sokol Horní Počernice o souhlas s akcí "Novoroční běh Horními Počernicemi"", který
se koná dne 1.1 2023 od 10:30 hod

2. schvaluje

• konání akce "Novoroční běh Horními Počernicemi", pořádanou spolkem TJ Sokol Horní
Počernice

• použití znaku městské části Praha 20 při pořádání akce "Novoroční běh Horními
Počernicemi" na propagačních materiálech a v prostoru startu

• převzetí záštity pana starosty nad uvedenou akcí
• upuštění od místního poplatku
• zapůjčení dopravního značení
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3. ukládá

informovat žadatele, TJ Sokol Horní Počernice, o usnesení RMČ a o nutnosti podat žádost o
povolení a dopravní opatření v rámci akce "Novoroční běh Horními Počernicemi"

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.11.2022

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0584/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/2/0064/22
ze dne 24.11.2022

Schválení změny odpisového plánu na rok 2022 pro Základní školu a
Mateřskou školu Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408 - (1.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Praha 9 - Horní
Počernice, Spojenců 1408 na rok 2022, který je zvýšen o odpisy ve výši 3 054,- Kč v souvislosti
s pořízením škrabky brambor v hodnotě 41 987,- Kč. Nová výše odpisového plánu na rok
2022 je 284 834,- Kč.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření a navýšit neinvestiční příspěvek pro rok 2022 Základní škole a
Mateřské škole, Praha 9- Horní Počernice, Spojenců 1408 o částku 3 054,- Kč

3. ukládá

zaslat usnesení Základní škole a Mateřské škole Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0599/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/20/0077/22
ze dne 24.11.2022

Nákup implementace a podpory agend systému PROXIO pro MČ Praha
20 - Hřbitovní agenda - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s převodem hřbitovní agendy městské části Praha 20 ze zastaralého programu IDIS
do Hřbitovní agendy systému PROXIO od společnosti MARBES CONSULTING s.r.o.
zprostředkovaný bezplatně Magistrátem hl. m. Prahy.

2. souhlasí

s objednáním Implementace a podpory agendy systému PROXIO pro MČ Praha 20 - Hřbitovní
agendy dle dodané cenové nabídky.

3. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb provozní podpory IS PROXIO se společností
MARBES CONSULTING s.r.o. IČO: 25212079 sídlem Bojarova 2113/13, 326 00 Plzeň.

4. ukládá

objednat Implementaci a podporu agend systému PROXIO pro MČ Praha 20 - Hřbitovní agendy
dle dodané cenové nabídky.

4.1 Zodpovídá: Lucie Koutná, Termín: 16.12.2022
Vedoucí odboru Informatiky
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5. ukládá

uzavřít Smlouvu o poskytování služeb provozní podpory IS PROXIO se společností MARBES
CONSULTING s.r.o. IČO: 25212079 sídlem Bojarova 2113/13, 326 00 Plzeň.

5.1 Zodpovídá: Lucie Koutná, Termín: 16.12.2022
Vedoucí odboru Informatiky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Lucie Koutná, Vedoucí odboru Informatiky
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/0542/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/21/0078/22
ze dne 24.11.2022

Stanovisko pro připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci v
rámci stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 1256/1 v
k. ú. Horní Počernice" - (4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním vjezdu a vstupu na obecní pozemek parc. č. 3885 k.ú. Horní Počernice, obec
Praha, v rámci stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 1256/1 v k. ú. Horní
Počernice", v rozsahu PD vypracované firmou Atelier 322 s.r.o. Kostelec nad Černými lesy, v
červenci 2022.

2. schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 3885 o celkové výměře 20 m2 v k. ú. Horní Počernice, na dobu
určitou nepřesahující 28 dní.
uzavření nájemní smlouvy s panem XXXX XX XXXXXXXXX X XXXX XX XXXXXXXXXXX
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3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 16.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0598/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/22/0079/22
ze dne 24.11.2022

Vyjádření pro stavební řízení ke stavbě „Garáž Horní Počernice,
Božanovská 1397 p. č. 3162" - (4.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Garáž Horní Počernice, Božanovská 1397 p. č. 3162“, v rozsahu PD
vypracované Lubošem Hoťkem, Horní Počernice, v únoru 2022.

2. schvaluje

pronájem části pozemku p. č. 4411/1 o celkové výměře 9 m2 v k. ú. Horní Počernice, na dobu
určitou nepřesahující 28 dní.
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXXXX XXXXXXXX
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3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu smluvním stranám (Garáž)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 09.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0597/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/25/0080/22
ze dne 24.11.2022

Žádost Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 a
K Klubu ZŠ Ratibořická 1700, z.s. o technickou podporu a bezplatnou
výpůjčku pozemků na dobročinnou akci "Jarmark" - (5.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

• žádost Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 a K Klubu ZŠ
Ratibořická 1700, z.s. o technickou podporu formou výpůjčky 9 dřevěných stánků, 2 stolů,
4 lavic a 2 odpadkových košů

• žádost o bezplatnou výpůjčku části pozemku parc. č. 781/10, 781/4 a 781/2 v k.ú. Horní
Počernice, o celkové výměře cce 800 m² před budovou ZŠ Ratibořická

na dobročinnou akci "Jarmark", která se koná dne 13.12.2022 od 14.00 do 20:00 hod

2. schvaluje

• technickou podporu formou výpůjčky 9 dřevěných stánků, 2 stolů, 4 lavic a 2 sudů na
odpad s následnou likvidací a dopravu technického vybavení na místo před zahájením
akce v den jejího konání

• výpůjčku části pozemku KN parc. č. 781/10 a části pozemku KN parc. č. 781/2 v
k.ú Horní Počernice, o celkové výměře cca 600 m², Základní škole, Praha 9 - Horní
Počernice, Ratibořická 1700 a spolku K Klub ZŠ Ratibořická 1700, z.s., na dobu určitou,
dne 13.12.2022, v době od 14:00 do 20:00 hodin

na dobročinnou akci "Jarmark", která se koná dne 13.12.2022 od 14:00 do 20:00 hod

3. schvaluje

smlouvu o výpůjčce č. S/120/2022/0183 se Základní školou, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700 a se spolkem K Klub ZŠ Ratibořická

4. souhlasí

s vylepením výherního plakátu "Pozvánka na Jarmark" na vývěsních tabulých MČ Praha 20

5. upouští

od místního poplatku za užívání veřejné komunikace
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6. ukládá

informovat žadatele, Základní školu, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 a K Klub ZŠ
Ratibořická 1700, z.s., o usnesení Rady městské části Praha 20 ve věci týkající se pořádání
dobročinné akce "Jarmark" dne 13.12.2022

6.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.12.2022

7. ukládá

zabezpečit technickou stránku dobročinné akce "Jarmark" dne 13.12.2022, s dopravou
technického vybavení na místo před zahájením akce v den jejího konání

7.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 13.12.2022

8. ukládá

předložit smlouvu o výpůjčce č. S/120/2022/0183 smluvním stranám k podpisu

8.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 09.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

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

předkládá: prof. ak. mal.Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., Člen Rady
bod jednání: BJ/0581/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/26/0081/22
ze dne 24.11.2022

Aktualizace Směrnice o nakládání s osobními údaji - (6.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

aktualizované znění Směrnice o nakládání s osobními údaji, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

2. ukládá

tajemníkovi, aby zajistil seznámení s aktualizovaným zněním Směrnice o nakládání s osobními
údaji všemi zaměstnanci a  její dodržování.

2.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Termín: 30.11.2022
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Tajemník
předkládá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Tajemník
bod jednání: BJ/0608/2022



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

4. schůze

číslo RMC/4/28/0082/22
ze dne 24.11.2022

Zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí k záměru "Zařízení pro sběr a úpravu pneumatik,
Horní Počernice" - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí k záměru "Zařízení pro sběr a úpravu odpadu pneumatik, Horní Počernice".

2. neschvaluje

záměr "Zařízení pro sběr a úpravu odpadu pneumatik, Horní Počernice".

3. trvá

na přepracování akustické studie, protože v rámci akustického modelu, který zahrnuje
technologii i dopravu vyšla výrazně nižší hodnota než v rámci výpočtu uvedeného v protokolu
z měření na místě. Přitom měření je vždy přesnější než výpočet.

Ve výpočtu chybí výška budov.

Dále na straně 9/16 kapitola „Hluk ze stacionárních zdrojů“ uvádí pro rodinný dům na ulici
Otovická 2513/3 v tabulce uvádí LAeq,8 dle výšky v rozsahu 32,0 – 38,6 dB. Na základě
přiloženého protokolu z měření č. 25730/2021, kde je proveden výpočet na základě měření
hlučnosti vlastního drtiče v provozu pro rodinný dům na ulici Otovická 2513/3 je uvedena
hodnota 41,9 dB. Tedy na základě měření vlastního drtiče s manipulátorem in situ byla
stanovena ekvivalentní hladina akustického tlaku o cca 3 – 10 dB vyšší hodnota než je
uváděná v rámci kapitoly 3. (Bohužel v protokolu není uvedena výška výpočtu.) Navíc v rámci
kapitoly 3 je uvedeno „Hluk ze stacionárních zdrojů zahrnuje hluk z technologie záměru (drtič,
manipulátor) a hluk z dopravní obsluhy záměru po účelových areálových komunikacích (mimo
veřejné komunikace)“. Lze důvodně očekávat, že dopravní obsluha, obzvláště těžká nákladní
vozidla představují další významný zdroj stacionárního hluku. Proto není zřejmé, proč na
základě měření samotného drtiče a výpočet jeho hluku na pro rodinný dům na ulici Otovická
2513/3 v rámci protokolu z měření vychází výrazně vyšší akustická zátěž v daném místě, než
jak se snaží prezentovat autor akustické studie, který dle svých slov zahrnul hluk z technologie
záměru i hluk z dopravní obsluhy po účelových areálových komunikacích.
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Rozdíl mezi měřením s výpočtem v jiném bodě a provedenou akustickou studií je vyšší než 2
dB (v rámci kalibrace akustického modelu musí být výsledek v toleranci +/- 2 dB), proto lze
považovat daný akustický model za chybný. Vlastní akustický model zahrnuje navíc ve svém
výpočtu i hluk z dopravní obsluhy, kdy u nákladních vozidel lze očekávat významné hodnoty
hlučnosti, proto rozhodně vypočtená akustická situace nemůže být nižší než hodnota určená
měřením na základě posouzení pouze technologií záměru (drtiče a manipulátoru).

4. trvá

na doplnění informace o tom, kde se v areálu nachází lapol na zachytávání znečištěných vod
z povrchu zařízení z dopravy a znečištěných pneumatik a informace o požárních opatřeních v
areálu v případě vznícení pneumatik.

5. ukládá

zaslat usnesení Rady MČ Praha 20 na OCP MHMP.

5.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 25.11.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Ing. Alexandra Janáčková, Člen Rady
bod jednání: BJ/0589/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/29/0057/22
ze dne 24.11.2022

Jmenování členů komisí - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. jmenuje

předsedy a členy komisí s účinností od 1.1.2023:

Bytová, sociálně zdravotní a protidrogová, pomoc lidem ve finanční tísni

Předseda: Klára Bonková

Členové:
Taťána Bretyšová
Martin Drlička
Martin Pohořelý
Valerie Bernardová
Petr Schovánek

Zdravá Dvacítka a strategický rozvoj

Předseda: Hana Čížková

Členové:
Lenka Friedelová
Amálie Klímová
Josef Straka
Barbora Stýblová
Vladimír Hošek

Sportu, mládeže a volnočasových aktivit

Předseda: Jiří Ammer

Členové:
Roman Říha
Svatopluk Malina
Jiří Šebek
Jaromír Hukal
Jan Kittler
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Klára Hlaváčková
Dominik Urich
Matěj Čipera

Majetková, investiční a energetická

Předseda: nebyl zvolen

Členové:
Michal Fišer
Ondřej Žídek
Lukáš Drábek

Životního prostředí

Předseda: Pavel Wágner
Členové:
Eva Alexová
Jakub Češpivo
Anna Babuská
Petr Rýpar

Kultury a zahraniční spolupráce

Předseda: Jiří Weberschinke
Členové:
David Fiala
Pavel Ciboch
Jakub Philipp
Petr Růžička
Růžena Beránková

Pro územní rozvoj

Předseda: Kristýna Karhanová
Členové:
Jiří Danda
Jan Trutnovský
Igor Čermák
Jindřich Jukl
Eva Růžičková

Redakční rada

Předseda: nebyl zvolen

Členové:
Iva Rosová
Alžběta Cibochová
Jana Víchová
Ivan Liška

2. konstatuje, že

za výkon člena komise nenáleží finanční odměna
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3. ukládá

informovat lídry navrhujících uskupení o přijatém usnesení a požádat je o kontakty na
jednotlivé členy komise

3.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 28.11.2022

4. ukládá

informovat předsedy a členy komisí RMČ Praha 20 o jejich jmenování

4.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 15.12.2022

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0614/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/3/0065/22
ze dne 24.11.2022

Schválení žádosti o úhradu finanční ztráty vzniklé ubytováním
uprchlíků v KS Domeček na rok 2022 pro Kulturní centrum Horní
Počernice - (1.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

navýšení provozního neinvestičního příspěvku na rok 2022 o částku 338 426,- Kč jako úhradu
finanční ztráty vzniklé ubytováním uprchlíků z Ukrajiny v období březen až srpen 2022 v KS
Domeček. 

2. ukládá

provést rozpočtové opatření a navýšit provozní neinvestiční příspěvek pro rok 2022 pro
Kulturní centrum Horní Počernice  o částku 338 426,- Kč

3. ukládá

zaslat usnesení Kulturnímu centru Horní Počernice

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0603/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/30/0058/22
ze dne 24.11.2022

Řešení lokality Svépravice v souvislosti se záměrem spolku Dětská
skupina Kostička z.s. - (5.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

situaci v lokalitě Svépravice

2. schvaluje

zadání studie řešení širších vztahů z ohledem na vypořádání pozemků, veřejného osvětlení,
přístup na cyklostezku, stav komunikací a řešení dopravní situace

3. ukládá

zajistit zpracování studie řešení širších vztahů

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 21.12.2022
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4. ukládá

v návaznosti na splnění úkolu 2.1, zajistit zpracování projektové dokumentace rozšíření ulice
Bratranců Veverkových

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.03.2023

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

Richard Stára, 2. zástupce starosty
bod jednání: BJ/0615/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/31/0059/22
ze dne 24.11.2022

Schválení prosincového čísla HPZ - (9.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

náhled prosincového vydání Hornopočernického zpravodaje s podmínkou zaslání náhledů před
tiskem a provedených korekturách radnímu  M. Velíškovi, L. Stýblovi a vedoucímu OKU  V.
Kazdovi.

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

prof. ak. mal.Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., Člen Rady
bod jednání: BJ/0618/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/4/0066/22
ze dne 24.11.2022

Schválení převodu částky z účtu závazků vůči zřizovateli na účet
výnosů z transferů na provoz příspěvkové organizaci Kulturní centrum
Horní Počernice - (1.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

převod částky 233 155,- Kč  z účtu závazků vůči zřizovateli na účet výnosů z transferů na
provoz příspěvkové organizaci „Kulturní centrum Horní Počernice“ k pokrytí zvýšených nákladů
vzniklých zdražením energií.

2. ukládá

zaslat usnesení Kulturnímu centru Horní Počernice

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0605/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/5/0067/22
ze dne 24.11.2022

Schválení převodu částky z účtu závazků vůči zřizovateli na účet
výnosů z transferů na provoz příspěvkové organizaci "Chvalský zámek,
příspěvková organizace" - (1.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

převod částky 88 649,- Kč z účtu závazků vůči zřizovateli  na účet výnosů z transferů na provoz
příspěvkové organizaci „Chvalský zámek, příspěvková organizace“.

2. ukládá

zaslat usnesení Chvalskému zámku, příspěvkové organizaci

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.12.2022

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0604/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/7/0062/22
ze dne 24.11.2022

Souhlas vlastníka s umístěním a provozem sítě elektronických
komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. v objektech
Dobšická č.p. 1741, 1742 a Jívanská č.p. 1743, 1744, 1745 a 1746 -
(1.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci od společnosti Vodafone Czech republic a.s. o navrženém technickém řešení
provedení vnitřního komunikačního vedení SEK v/na nemovitostech Dobšická 1741 a 1742,
Jívanská 1743, 1744, 1745 a 1746, a to na náklady a do vlastnictví společnosti Vodafone.

2. souhlasí

s umístěním a provozem vnitřního komunikačního vedení SEK v/na nemovitosti, a to na
náklady a do vlastnictví Vodafone a s vědomím, že na základě tohoto souhlasu má Vodafone
oprávnění zřizovat a provozovat v/na nemovitosti vnitřní komunikační vedení SEK. Dle
navrženého technického řešení.

3. ukládá

navázat spolupráci se společností Vodafone Czech Republic a.s. a umožnit provedení
navrženého technického řešení v jednotlivých objektech.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic
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4. ukládá

oslovit společnost Vodafone Czech republic a.s. ohledně požadavku na umístění chráničky
v souvislosti se stavbou vnitřního komunikačního vedení SEK a prověření možnosti jejího
umístění a zakomponování požadavku umístění chráničky do smluvního vztahu.

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.12.2022

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0588/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/8/0068/22
ze dne 24.11.2022

Podání žádosti o dotaci na elektromobil z Národního programu Životní
prostředí - (1.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

podání žádosti o dotaci ve výši 330 000 Kč na pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice z výzvy
3/2022 Národního programu Životní prostředí

2. ukládá

zajistit podání žádosti o dotaci na pořízení elektromobilu z Národního programu Životní
prostředí

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 02.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0587/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

4. schůze

číslo RMC/4/9/0060/22
ze dne 24.11.2022

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Dodávka smykem řízeného nakladače pro sběrný dvůr" - (1.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Dodávka smykem
řízeného nakladače pro sběrný dvůr" se společností RAŠOVEC s.r.o., Mukařov, Na Moklině 339,
okres Praha-východ, PSČ 251 62, IČ 28415779, s nabídkovou cenou 1 155 000 Kč bez DPH
(1 397 550 Kč včetně DPH), na základě doporučení výběrové komise

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Dodávka smykem řízeného nakladače pro
sběrný dvůr" se společností RAŠOVEC s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 05.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0596/2022


