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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

3. zasedání

číslo ZMC/3/1/0035/22
ze dne 19.12.2022

Návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2023 a návrh střednědobého
rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2028 - (3.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2023 dle předložených příloh s celkovým objemem příjmů
ve výši 192 600 tis. Kč, celkovým objemem výdajů ve výši 299 854,8 tis. Kč a plánovaným
schodkem ve výši 107 254,8 tis. Kč. Schodek je kryt třídou 8 - financování.

• příloha č. 1: důvodová zpráva - komentář

• příloha č. 2: rozpočet MČ Praha 20 na rok 2023 (rozpis výdajů)

• příloha č. 3: investice zařazené do rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2023

• příloha č. 4: počet zaměstnanců a objem prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 20 a
příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 20

• příloha č. 5: rozpočet účelového fondu MČ Praha 20 (Sociální fond) na rok 2023

• příloha č. 6: plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2023

• příloha č. 7: výše příspěvků pro příspěvkové právnické osoby (organizace) na rok 2023

2. schvaluje

návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2028 dle přílohy č. 8 tohoto
materiálu

3. schvaluje

návrh na zmocnění Rady MČ Praha 20 k provádění rozpočtových opatření na rok 2022 dle
přílohy č. 9 tohoto materiálu
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4. ukládá

vyvěsit na úřední desku schválený rozpočet MČ Praha 20 na rok 2023 včetně důvodové zprávy
(komentář) a příloh č. 2 - 7 tohoto materiálu a návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do
roku 2028 dle přílohy č. 8 tohoto materiálu

4.1 Zodpovídá: Bc. Ivana Vlasáková, Termín: 06.01.2023
Vedoucí ekonomického odboru

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 7 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0660/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

3. zasedání

číslo ZMC/3/10/0043/22
ze dne 19.12.2022

Volba tajemníků výborů Zastupitelstva MČ Praha 20 - (5.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. volí

 do funkcí tajemníků výborů Zastupitelstva MČ:

1) paní Kateřinu Novákovou do funkce tajemníka finančního výboru

2)  paní Jaroslavu Karfusovou do funkce tajemníka kontrolního výboru

3)  paní Andreu Jandovou do funkce tajemníka návrhového výboru

2. ukládá

informovat zvolené osoby a předsedy jednotlivých výborů o zvolení uvedených osob do
funkcí tajemníků výborů a zajistit zveřejnění údajů na webových stránkách MČ.

2.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 30.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Tajemník
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0672/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

3. zasedání

číslo ZMC/3/3/0036/22
ze dne 19.12.2022

Bytové domy – Rezidence Čertousy, Praha 20 – Horní Počernice -
(4.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci při výstavbě dopravní a technické infrastruktury se společností
Čertousy a.s.

2. ukládá

předložit smlouvu o spolupráci při výstavbě dopravní a technické infrastruktury se společností
Čertousy a.s. smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 13.01.2023
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, Proti: 6, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0579/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

3. zasedání

číslo ZMC/3/4/0037/22
ze dne 19.12.2022

Prodej části obecního pozemku KN parc. č. 3920 v k. ú. Horní Počernice
- (4.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- prodej 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.

- uzavření kupní smlouvy s XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

2. ukládá

předložit kupní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: RMČ Termín: 16.01.2023

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Markulinec Moravcová, 1. zástupkyně starosty
bod jednání: BJ/0667/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

3. zasedání

číslo ZMC/3/5/0038/22
ze dne 19.12.2022

Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku KN parc. č.
3807 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (4.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s odejmutím svěřené správy MČ Prahy 20 k pozemku KN parc. č. 3807 o výměře 1021 m2, druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha  v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
z důvodu sjednocení vlastnických vztahů a správy pozemku a stavby na pozemku umístěné,
jako jednoho funkčního celku.

2. ukládá

podat žádost o odejmutí svěřené správy MČ Prahy 20 k pozemku KN parc. č. 3807 o výměře

1021 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, u Odboru evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy.

2.1 Zodpovídá: RMČ Termín: 20.01.2023

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Markulinec Moravcová, 1. zástupkyně starosty
bod jednání: BJ/0668/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

3. zasedání

číslo ZMC/3/6/0039/22
ze dne 19.12.2022

Záměr úplatného nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id 1/2
pozemku parc. č. 5/2 a stavby umístěné na pozemku, budovy č.p. 16,
vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (4.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

-  úplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id 1/2 pozemku parc. č. 5/2 o výměře 1507

m2, druh pozemku –zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 16, jiná stavba
(zbořeniště) vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví Státního statku hl. m. Prahy
"v likvidaci", za celkovou kupní cenu 9.037.000,00 Kč.

- uzavření kupní smlouvy se Státním statkem hl. m. Prahy "v likvidaci".

2. ukládá

předložit kupní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: RMČ Termín: 30.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Markulinec Moravcová, 1. zástupkyně starosty
bod jednání: BJ/0669/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

3. zasedání

číslo ZMC/3/7/0040/22
ze dne 19.12.2022

Schválení výplaty peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva MČ Praha 20, za výkon funkce členů výborů ZMČ a
komisí RMČ za rok 2022 - (5.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložený jmenný seznam fyzických osob, které nejsou členy Zastupitelstva MČ, tvořící
neveřejnou přílohu tohoto usnesení, včetně výše navrhované odměny za výkon jejich funkce
ve výborech ZMČ a komisích RMČ v roce 2022.

2. schvaluje

poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva MČ, dle
předloženého jmenného seznamu tvořícího neveřejnou přílohu tohoto usnesení, včetně výše
navrhované odměny za výkon jejich funkce ve výborech ZMČ a komisích RMČ v roce 2022.

3. ukládá

zajistit výplatu peněžitého plnění za výkon funkce člena výboru ZMČ a člena komise RMČ ve
výplatním termínu za měsíc prosinec.

3.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 16.01.2023

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Tajemník
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0666/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

3. zasedání

číslo ZMC/3/8/0041/22
ze dne 19.12.2022

Revokace usnesení ZMČ Praha 20 č. ZMC/1/32/0032/22 ze dne
19.10.2022 o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
Zastupitelstva městské části Praha 20 - (5.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. revokuje

usnesení Zastupitelstva MČ č. ZMC/1/32/0032/22 ze dne 19.10.2022 o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva MČ.

2. schvaluje

usnesení o odměnách neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 20 v
upřesněném znění tak, že stanovuje:

I. s účinností od 20.10.2022

a) odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 20 dle zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v maximální výši takto:

- místostarosta měsíční odměna ve výši 42.360,- Kč,
- člen Rady městské části Praha 20 měsíční odměna ve výši 9.413,- Kč,
- předseda výboru Zastupitelstva a komise rady měsíční odměna ve výši 4.707,- Kč,
- člen výboru Zastupitelstva a komise rady měsíční odměna ve výši 3.923,- Kč,
- člen zastupitelstva měsíční odměna ve výši 2.353,- Kč.

b) dle ust. § 55 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,  neuvolněnému členovi
Zastupitelstva městské části Praha 20 bude při souběhu více funkcí vyplácena pouze odměna
za funkci, za kterou náleží odměna nejvyšší.

II. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude měsíční odměna náležet od
dne složení slibu.

III. V případě personální změny na jednotlivých neuvolněných funkcích (místostarosta, člen
Rady MČ, předseda výboru Zastupitelstva MČ a komise Rady MČ, člena výboru Zastupitelstva
MČ a komise Rady MČ) bude měsíční odměna náležet ode dne zvolení.
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3. ukládá

 zajistit plnění tohoto usnesení.

3.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Termín: 31.12.2022
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Tajemník
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0673/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

3. zasedání

číslo ZMC/3/9/0042/22
ze dne 19.12.2022

Zrušení usnesení ZMČ Praha 20 č. ZMC/6/15/0124/19 ze dne
23.9.2019 o systému peněžitých plnění poskytovaných fyzickým
osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 20, za
výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 20 a
komisí Rady městské části Praha 20 - (5.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. ruší

usnesení zastupitelstva č. ZMC/6/15/0124/19 ze dne 23.9.2019 ve věci návrhu systému
peněžitého plnění poskytovaných členům výborů Zastupitelstva MČ a komisí Rady MČ.

2. stanovuje

že osobě, která není členem Zastupitelstva MČ za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva
MČ a za výkon funkce člena komise Rady MČ nenáleží odměna za výkon funkce.
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3. ukládá

 informovat členy výborů Zastupitelstva MČ a komisí Rady MČ, kteří nejsou zastupiteli
Zastupitelstva MČ, o přijetí tohoto usnesení.

3.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 14.01.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, Proti: 4, Zdržel se: 3 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Tajemník
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0670/2022


