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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/1/0089/22
ze dne 08.12.2022

Rozpočtové opatření č. 71 MČ Praha 20 na rok 2022 – přesun
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 3,1 tis. Kč (odpisy
ZŠ a MŠ Spojenců) - (1.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 71 MČ Praha 20 na rok 2022

přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ - odpisy ZŠ a MŠ Spojenců

ve výši 3,1 tis. Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.12.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0624/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/10/0098/22
ze dne 08.12.2022

Návrh zrušení usnesení ZMČ 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 - (1.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 zrušit usnesení zastupitelstva č. ZMC/6/15/0124/19 ze
dne 23.9.2019 ve věci návrhu systému peněžitého plnění poskytovaných členům výborů ZMČ
a komisí RMČ.

2. navrhuje

Zastupitelstvu MČ schválit, že osobě, která není členem Zastupitelstva MČ za výkon funkce
člena výboru Zastupitelstva městské části Praha 20 a za výkon funkce člena komise Rady
městské části Praha 20 nenáleží odměna za výkon funkce.
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3. ukládá

předložit materiál k projednání na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ.

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0655/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/11/0104/22
ze dne 08.12.2022

Zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka
pomaloběžného drtiče-mísiče pro primární přípravu a homogenizaci
kompostovaného materiálu do kompostárny Horní Počernice" - (1.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vyloučení dodavatelů

• VOSTING, spol. s r.o., Brno - Veveří, Smetanova 993/8a, okres Brno-město, PSČ 602 00,
IČ 29189390

• BV - Technika, a.s., K Vydralinám 705/2, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava,
IČ 26824256

• EVERUN CZECH REPUBLIC s.r.o., U Mlékárny 143, 751 11 Radslavice, IČ 02505061

z účasti v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka pomaloběžného drtiče-
mísiče pro primární přípravu a homogenizaci kompostovaného materiálu do kompostárny
Horní Počernice" z důvodu nesplnění požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

2. schvaluje

zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka pomaloběžného drtiče-
mísiče pro primární přípravu a homogenizaci kompostovaného materiálu do kompostárny
Horní Počernice"
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3. ukládá

provést úkony související se zrušením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou
zakázku "Dodávka pomaloběžného drtiče-mísiče pro primární přípravu a homogenizaci
kompostovaného materiálu do kompostárny Horní Počernice"

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 13.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0613/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/12/0099/22
ze dne 08.12.2022

Návrh na volbu tajemníků výborů ZMČ Praha 20 - (1.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 v souladu s §100 ve znění §77 odst. 2 Zákon č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, zvolit na pozici tajemníka:

1) finančního výboru paní Kateřinu Novákovou

2) kontrolního výboru paní Jaroslavu Karfusovou

3) návrhového výboru paní Andreu Jandovou

2. ukládá

předložit návrh na obsazení místa tajemníků výborů na nejbližší zasedání zastupitelstva MČ.

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0646/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/13/0100/22
ze dne 08.12.2022

Termíny jednání RMČ a ZMČ Praha 20 na 1. pololetí roku 2023 - (1.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- plánované termíny jednání RMČ Praha 20:
5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6.2023

- plánované termíny jednání ZMČ Praha 20:
15.3., 14.6.2023

2. ukládá

zajistit zveřejnění plánovaných termínů zasedání ZMČ Praha 20 na webu městské části

2.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 15.12.2022

3. ukládá

informovat zastupitele o plánovaných termínech jednání RMČ a ZMČ Praha 20

3.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 15.12.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0635/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/14/0101/22
ze dne 08.12.2022

Rozpočtové opatření č. 76 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí
na úhradu výdajů v roce 2022 vzniklých v souvislosti s přípravami
volby prezidenta České republiky v roce 2023 ve výši 127,8 tis. Kč -
(1.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 76 MČ Praha 20 na rok 2022

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na úhradu
výdajů v roce 2022 vzniklých v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v
roce 2023

ve výši 127,8 tis. Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.12.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0657/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/15/0102/22
ze dne 08.12.2022

Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku KN parc. č.
3807 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.01)

Rada 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

- předložit záměr 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, z důvodu sjednocení majetkoprávních vztahů a správy k nemovitostem jednoho
funkčního celku, tj. pozemku a stavby na pozemku umístěné, k projednání v Zastupitelstvu
MČ Prahy 20.

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0634/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/16/0103/22
ze dne 08.12.2022

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 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

-  s úplatným nabytím 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.

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

2. ukládá

- předložit záměr úplatného 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
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statku hl. m. Prahy "v likvidaci", za celkovou kupní cenu 9.037.000,00 Kč, k projednání
v Zastupitelstvu MČ Prahy 20.

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0658/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/17/0125/22
ze dne 08.12.2022

Úprava valorizace nájemného pro rok 2023 za pronájem prostor
sloužících k podnikání - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- jako pronajímatel, s uplatněním valorizace nájemného za užívání prostor sloužících k
podnikání za dobu 1/2023 až 12/2023, tj. jeden rok, o 3,8 % (míra inflace za rok 2021),
dle předloženého návrhu, čímž v souladu s programovým prohlášením RMČ Praha 20
vyjadřuje podporu dlouhodobě působícím podnikatelům v Horních Počernicích a zohledňuje
tak současnou hospodářskou situaci

2. ukládá

- uzavřít Dodatky k nájemním smlouvám ve smyslu tohoto usnesení, s těmito subjekty:

Lenka Mrvíková - nájemní smlouva č. S/121/2021/0167

Marika Kvitová  -  nájemní smlouva č. S/121/15/0064

Josef Bucman - nájemní smlouva č. S/121/17/0156

Kvita construction s.r.o. - nájemní smlouva č. S/121/18/0159

Ivana Ježková - nájemní smlouva č. S/120/14/0023

Romana Březinová a Eva Harmatová - nájemní smlouva č. S/120/14/0025

Tereza Jirovská - nájemní smlouva č. S/120/14/0024

Martina Svobodová - nájemní smlouva č. S/120/14/0026

Art Atelier Fiala s.r.o. - nájemní smlouva č. S/120/2022/0182

Hotel Chvalská Tvrz s.r.o. - nájemní smlouva č. ORO 2005 0363

Monika Koudelová - nájemní smlouva č. ORO 2004 0288

Pekařství Moravec s.r.o. - nájemní smlouva č. 2013/120/0034 a S/120/15/0033

lecbabolesti.cz s.r.o. - nájemní smlouva č. S/121/2021/0157



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

Tiliamed s.r.o. - nájemní smlouva č. S/120/14/0027

Good Morning s.r.o. – nájemní smlouva č. S/120/2020/0137

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.12.2022

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, 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/0601/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/18/0105/22
ze dne 08.12.2022

Uzavření darovací smlouvy na převod finančních prostředků z účtu
Veřejné sbírky s názvem "Bezbariérové chráněné bydlení na Xaverově"
- (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

darovací smlouvu č. S/30/2022/0072 - převod finančních prostředků ve výši 46.000,- Kč z
účtu Veřejné sbírky s názvem "Bezbariérové chráněné bydlení na Xaverově"

2. ukládá

zajistit uzavření darovací smlouvy č. S/30/2022/0072

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 23.12.2022

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: Hana Markulinec Moravcová, 1. zástupkyně starosty
bod jednání: BJ/0629/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/19/0106/22
ze dne 08.12.2022

Výpůjčka počítače s příslušenstvím pro potřeby studia - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost paní XXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX XXXX, 193 00 Praha 9 - Horní
Počernice, o výpůjčku počítače s příslušenstvím pro potřeby studia syna XXXXXX XXXXXXX X
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

2. schvaluje

výpůjčku počítače s příslušenstvím a Smlouvu o výpůjčce č. F/30/2022/0143 pro potřeby
studia dětí žadatelky

3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 09.12.2022
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4. ukládá

uzavřít Smlouvu o výpůjčce č. F/30/2022/0143

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství 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
předkládá: Hana Markulinec Moravcová, 1. zástupkyně starosty
bod jednání: BJ/0622/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/2/0090/22
ze dne 08.12.2022

Rozpočtové opatření č. 72 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v rámci výzvy - "Adaptační skupiny pro děti cizince
migrující z Ukrajiny 2022“ II ve výši 105,0 tis. Kč - (1.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 72 MČ Praha 20 na rok 2022

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci
výzvy - "Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“ II

ve výši 105,0 tis. Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0625/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/20/0107/22
ze dne 08.12.2022

Souhlas s uzavřením Dodatku č.2 ke Smlouvě o zajištění a naplnění
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským č. APSS ČR/OSA/326/2019 - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o jednání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s. se společností OSA -
Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s.

2. schvaluje

Dodatek č.2 ke Smlouvě o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským č. APSS ČR/OSA/326/2019

3. ukládá

zajistit uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským č. APSS ČR/OSA/326/2019

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.12.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Hana Markulinec Moravcová, 1. zástupkyně starosty
bod jednání: BJ/0640/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/21/0108/22
ze dne 08.12.2022

Dodatek č. 10 ke smlouvě o převzetí a odstranění odpadu na zařízení
zhotovitele č. S041300569 - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se zněním dodatku č. 10 ke smlouvě o převzetí a odstranění odpadu u společnosti FCC Česká
republika, s.r.o

2. schvaluje

uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě S/60/2014/0002 se spol. FCC Česká republika, s.r.o

3. ukládá

podepsat dodatek č. 10 ke smlouvě S/60/2014/0002 se společností FCC Česká republika, s.r.o.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 16.12.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Irena Dorňáková, Asistentka
Vojtěch Šimáček, Vedoucí OMH

předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/0612/2022



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

6. schůze

číslo RMC/6/22/0109/22
ze dne 08.12.2022

Dodatek č.1 ke smlouvě o servisní spolupráci vozidel IVECO uzavřené
se společností STROJSERVIS Praha s.r.o. - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o servisní spolupráci pro vozidla IVECO se společností
Strojservis Praha s.r.o.

2. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o servisní spolupráci na vozidlech IVECO se společností
Strojservis Praha s.r.o.

3. ukládá

zajistit podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o servisní spolupráci na vozidlech IVECO se
společností Strojservis Praha s.r.o.

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 16.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Vojtěch Šimáček, Vedoucí OMH
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/0641/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/23/0110/22
ze dne 08.12.2022

Schválení podoby vzhledu grafické identity dokumentů Úřadu MČ
Praha 20 - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s přijetím navrhované grafické identity a její aplikací na dokumenty a předměty Městské části
Praha 20

2. ukládá

seznámit zaměstnance a zastupitele s novou grafickou identitou a její aplikací

2.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 01.01.2023

3. ukládá

promítnout nový vzhled a použité písmo do struktury dokumentů nově vytvářených
prostřednictvím IT aplikací. (např. změna templatů)

3.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 01.01.2023
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4. ukládá

dopracovat černobílou variantu a upřesnit používání vlajky MČ

4.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 31.01.2023

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Viktor Kazda, Vedoucí kanceláře úřadu
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/0642/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/24/0111/22
ze dne 08.12.2022

Uzavření smlouvy Servisní podpora portálu eZpravodaj se společností
YOUR SYSTEM spol. s r.o. - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytování servisních služeb se společností YOUR SYSTEM spol. s r.o.
IČ: 00174939 sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4.

2. ukládá

uzavřít Smlouvu o poskytování servisních služeb se společností YOUR SYSTEM spol. s r.o. IČ:
00174939 sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4.

2.1 Zodpovídá: Lucie Koutná,
Vedoucí odboru Informatiky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0550/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/25/0112/22
ze dne 08.12.2022

Uzavření smlouvy Servisní podpora portálu www.pocernice.cz se
společností YOUR SYSTEM, spol. s r.o.. - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy Servisní podpora portálu pocernice.cz se společností YOUR SYSTEM, spol. s
r.o. IČ: 00174939 sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

2. ukládá

uzavřít smlouvu Servisní podpora portálu pocernice.cz se společností YOUR SYSTEM, spol. s
r.o. IČ: 00174939 sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

2.1 Zodpovídá: Lucie Koutná,
Vedoucí odboru Informatiky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0481/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/26/0114/22
ze dne 08.12.2022

Navýšení kapacity spolku Dětská skupina Kostička z.s. - (4.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

navýšení celkové kapacity spolku Dětská skupina Kostička z.s. se sídlem: Černého 3/512,
180 20 Praha 8 - Střížkov, IČ: 06561772 pro poskytování péče o dítě v dětské skupině na
adrese: Bratranců Veverkových 1563/1 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, a to na celkový
počet 30 dětí, s účinností od 24.11.2022, za podmínky, že takové navýšení bude v souladu
s veřejnoprávními předpisy.

2. ukládá

seznámit s usnesením Rady m.č. Praha 20 ve věci navýšení kapacity ředitelku spolku Dětská
skupina Kostička z.s. se sídlem: Černého 3/512, 180 20 Praha 8 - Střížkov, IČ: 06561772 pro
poskytování péče o dítě v dětské skupině na adrese: Bratranců Veverkových 1563/1 193 00
Praha 9 – Horní Počernice.

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.12.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

SPS Administrátor, Administrator
předkládá: prof. ak. mal.Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., Člen Rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0639/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/27/0113/22
ze dne 08.12.2022

Přijetí peněžního daru od obce Horoušany za děti s trvalým pobytem v
této obci, přijaté pro školní rok 2022/2023 k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole zřizované MČ Praha 20. - (4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

přijetí dětí ve školním roce 2022/2023, s trvalým pobytem v obci Horoušany, k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole zřizované MČ Praha 20 a návrh poskytnutí peněžního daru obce
Horoušany za tyto přijaté děti, určený pro MČ Praha 20.

2. schvaluje

přijetí peněžního daru ve výši 56.000,- Kč od obce Horoušany - Obecní úřad Horoušany se
sídlem: Baumanova 12, 250 82 Horoušany, zastoupené starostkou Taťánou Kmentovou za děti
s trvalým pobytem v této obci, které byly přijaty pro školní rok 2022/2023 k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole zřizované MČ Praha 20, a to v souladu s vyhlášenými kritérii
pro přijetí dítěte do MŠ a na základě uzavřené darovací smlouvy mezi obcí Horoušany a MČ
Praha 20.

3. schvaluje

darovací smlouvu č. S/30/2022/0071.

4. ukládá

uzavřít darovací smlouvu s  obcí Horoušany - Obecní úřad Horoušany se sídlem: Baumanova
12, 250 82 Horoušany, zastoupené starostkou Taťánou Kmentovou za děti s trvalým pobytem v
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této obci, které byly přijaty ve školním roce 2022/2023 k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole zřizované MČ Praha 20.  

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

předkládá: prof. ak. mal.Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., Člen Rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0617/2022



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

6. schůze

číslo RMC/6/28/0115/22
ze dne 08.12.2022

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Tisk periodika Městské části Praha 20 s názvem Hornopočernický
zpravodaj" - (4.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Tisk periodika
Městské části Praha 20 s názvem Hornopočernický zpravodaj"

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20,
náhradník - Richard Stára, zástupce starosty MČ Praha 20,
Hana Markulinec Moravcová, zástupce starosty MČ Praha 20,
náhradník - Bc. Jaroslav Kočí, radní MČ Praha 20,
prof. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., radní MČ Praha 20,
náhradník - Mgr. Ladislav Stýblo, radní MČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník – Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Mgr. Viktor Kazda, vedoucí OKÚ ÚMČ Praha 20,
náhradník - JUDr. Barbora Lukšová Frantová, tajemnice ÚMČ Praha 20

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny
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4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Tisk periodika Městské části
Praha 20 s názvem Hornopočernický zpravodaj"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.12.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: prof. ak. mal.Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., Člen Rady
bod jednání: BJ/0637/2022



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

6. schůze

číslo RMC/6/29/0116/22
ze dne 08.12.2022

Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha - Chvaly
o převzetí záštity nad vánočním koncertem pořádaným v kostele sv.
Ludmily na Chvalech - (5.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha - Chvaly o převzetí záštity pana
starosty nad vánočním koncertem pořádaným dne 14.12.2022 v kostele sv. Ludmily na
Chvalech

2. schvaluje

převzetí záštity pana starosty nad vánočním koncertem pořádaným Římskokatolickou farností
u kostela sv. Ludmily Praha - Chvaly dne 14.12.2022 v kostele sv. Ludmily na Chvalech
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3. ukládá

informovat žadatele, Římskokatolickou farnost u kostela sv. Ludmily Praha - Chvaly, o usnesení
Rady městské části Praha 20 ve věci převzetí záštity pana starosty nad vánočním koncertem
pořádaným dne 14.12.2022 v kostele sv. Ludmily na Chvalech

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 12.12.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

Mgr. Ladislav Stýblo, Člen Rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0616/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/3/0091/22
ze dne 08.12.2022

Rozpočtové opatření č. 75 MČ Praha 20 na rok 2022 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z MŠMT v rámci výzvy „Šablony pro MŠ a
ZŠ I“ z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši 4 583,1 tis.
Kč - (1.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 75 MČ Praha 20 na rok 2022

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT v rámci výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ z
Operačního programu Jan Amos Komenský

ve výši 4 583,1 tis. Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0648/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/30/0122/22
ze dne 08.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky
Chvalského zámku, příspěvková organizace - (5.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Chvalského zámku,
příspěvkové organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9

2. schvaluje

znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení, uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení

3. stanovuje

výběrovou komisi RMČ Praha 20 pro výběr ředitele/ředitelky Chvalského zámku, příspěvková
organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9 - Horní Počernice, a to s účinností od
8. 12. 2022

4. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:

předseda výběrové komise - Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20,

členové výběrové komise:

• Hana Markulinec Moravcová, 1. místostarostka MČ Praha 20
• Richard Stára, 2. místostarosta MČ Praha 20
• Ing. Alexandra Janáčková, radní MČ Praha 20
• prof. ak.mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., radní MČ Praha 20
• Mgr. Ladislav Stýblo, radní MČ Praha 20
• JUDr. Barbora Lukšová Frantová, tajemník ÚMČ Praha 20
• Jiří Weberschinke, předseda komise kultury a zahraniční spolupráce

tajemník komise - Jana Keilová
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5. ukládá

zveřejnit vyhlášené výběrové řízení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

5.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 12.12.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Ladislav Stýblo, Člen Rady
bod jednání: BJ/0643/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/31/0117/22
ze dne 08.12.2022

Vyjádření k upravenému návrhu územního plánu Zelenče - (6.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o veřejném projednání upraveného návrhu územního plánu Zelenče dne 6.12.2022 s
tím, že připomínky lze uplatnit 7 dnů ode dne projednání, tj. 13.12.2022 včetně.

2. bere na vědomí

vypořádání připomínek městské části Praha 20 k návrhu územního plánu Zelenče, schválených
RMČ usnesením č. RMC/125/36/2225/21 dne 22.11.2021.

3. schvaluje

návrh připomínek k návrhu územního plánu Zeleneč, a to podle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

4. ukládá

uplatnit schválené připomínky u pořizovatele územního plánu obce Zeleneč (Obecního úřadu
Zeleneč).

4.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 13.12.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0585/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/32/0118/22
ze dne 08.12.2022

Prodloužení termínu k doplnění návrhu na změnu územního plánu
zkráceným postupem ev. pod č. 3/2022 pro lokalitu Xaverov - Praha
20 - Horní Počernice. - (6.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

že dne 8. 3. 2022 zástupce rodiny Špačkových na Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního
rozvoje (dále jen "pořizovatel") doplnil a upravil návrh na změnu územního plánu pro lokalitu
Xaverov - Praha 20 - Horní Počernice (dále jen též "podnět") a že tento podnět je pořizovatelem
evidován pod číslem 3/2022.

2. bere na vědomí

že podatel podnětu byl pořizovatelem vyzván k odstranění nedostatků jeho podání ve lhůtě
do 18.7.2022, která mu byla následně prodloužena do 31.12.2022, kdy jedním z nedostatků
bylo nedoložení souhlasného usnesení Zastupitelstva MČ s návrhem změny.

3. konstatuje, že

má zájem s podatelem podnětu a s dotčenými vlastníky ve věci rozvoje území lokality Xaverov
dále jednat, kdy s ohledem na nedávno ustanovené orgány samosprávy si projednání podnětu
na MČ Praha 20 vyžádá ještě delší dobu.
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4. ukládá

zaslat pořizovateli jménem starosty MČ P20 žádost prodloužení lhůty k odstranění nedostatků
podnětu č. 3/2022 (prodloužení lhůty do 30.6.2023).

4.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 30.12.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0645/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/33/0119/22
ze dne 08.12.2022

Stanovisko k posunutí parkovacích stání v ulici Otovická - (6.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním vjezdu  na obecní pozemek parc. č. 3943 , v rámci dělení pozemků parc. č. 321
a 323, vše v k.ú. Horním Počernice, obec Praha.

za podmínky

posunutím parkovacích stání na části pozemku KN parc. č. 3943,  v rozsahu projektové
dokumentace vypracované společností Mazáček group s.r.o. z 07/2022.

2. schvaluje

• pronájem části pozemku p. č. 3943 o celkové výměře cca 50 m2 v k. ú. Horní Počernice,
na dobu určitou nepřesahující 28 dní.

• uzavření nájemní smlouvy s

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXX
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3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0651/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/34/0120/22
ze dne 08.12.2022

Připomínky k návrhu novely pražských stavebních předpisů týkající
se úpravy prvků pro výpočet požadovaného počtu parkovacích stání
(dopravy v klidu). - (6.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh nařízení, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m.
Prahy (pražské stavební předpisy, dále jen též "PSP") týkající se úpravy prvků pro výpočet
požadovaného počtu parkovacích stání (dopravy v klidu) a které bylo projednáno Radou
hlavního města Prahy na jednání dne 17.10.2022 pod č. 2747 (dále jen "návrh novely PSP").

2. nesouhlasí

s návrhem novely PSP, a to z následujících důvodů:

• návrh není podložen žádnými technickými daty, které by odůvodňovaly jeho správnost.
• vzhledem k setrvalé velmi špatné situaci s parkováním na velké části území hlavního

města Prahy není možné v současné době snižovat požadavky na počet parkovacích stání
tak razantním způsobem (u vázaného bydlení až o 70%, na zónách města 00 a 01 pak
přímo na 0%); v případě přijetí takto nastaveného návrhu by to při současném přístupu
obyvatel i návštěvníků hlavního města omezení individuální dopravy spíše nepřineslo,
naopak by došlo k dalšímu prohloubení deficitu parkovacích stání, kdy jeho řešení je
pak většinou možné pouze na základě městských investic (výstavba parkovacích domů,
zkapacitnění dopravního prostoru stávajících komunikací z veřejných rozpočtů, aj.)

• vzhledem k současnému projednávání novely nového stavebního zákona zatím není zcela
zřejmé, zda zůstane Praze dále výsada možnosti vlastní úpravy obecných požadavků na
výstavbu, či zda PSP bez náhrady skončí, resp. budou nahrazeny celostátním předpisem

3. konstatuje, že

souhlasí s názorem vysloveným v důvodové zprávě předkladu RHMP na jednání 17.10.2022 v
dané věci ohledně umožnění debaty o tématu, neboť drobná revize PSP v oblasti požadavku
na parkovací stání by byla vhodná, a to např:
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• v úpravě některých ukazatelů základního počtu stání, kdy
o jesle, mateřská škola, které mají poměrně nízký základní ukazatel 300 m2 HPP/1

stání, z toho pouze 20% návštěvnické!
o ubytování pro studenty pracuje s hodnotou 250 m2 HPP/1 stání, tedy opět s

poměrně velmi nízkým požadavkem na počet stání, čehož často zneužívají stavebníci
ubytovacích zařízení, kteří v konečném stavu s ubytováním studentů neuvažují

o funkce skladování má v případě velkých skladovacích prostorů
neadekvátních 200 m2 HPP/1 stání, kdy na základě takového požadavku vytvořená
stání zůstávají reálně většinou nevyužitá, přičemž většinou stejně zaměstnanecky
obsazená výroba umožňuje využít interval 200-800 m2 HPP/1 stání

• v úpravě textu ust. § 32 odst. 4 PSP, kde je stále uváděn termín  „oznámení o užívání
stavby“, který ale již současně účinný stavební zákon nezná a nebude ho používat zřejmě
ani ten nový

• v řešení poněkud přísného požadavku na vázaná parkovací stání u rodinných domů běžné
velikosti v zóně 08, který při přenásobení ukazatele základního počtu parkovacího stání
i při použití limitu „nejvýše však 2 stání na jednotku“ vychází po zaokrouhlení v hodnotě
3; což je většinou nadbytečné, když většinou si jeden byt „vystačí“ se dvěma vázanými
parkovacími stáními, což odpovídá požadavku na zbytku území ČR

4. ukládá

Zaslat připomínky MČ Praha 20 podle odstavců 2 a 3 tohoto usnesení Institutu rozvoje hl.
m. Prahy.

4.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje Termín: 12.12.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0628/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/35/0121/22
ze dne 08.12.2022

Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 -
(7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

upravený návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 dne 19.12.2022
od 14:00 hodin v Divadle Horní Počernice dle přílohy č. 1

2. ukládá

připravit 3. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 12.12.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0636/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/36/0123/22
ze dne 08.12.2022

Jmenování předsedkyně Redakční rady - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. jmenuje

předsedkyní Redakční rady paní Zuzanu Hubálkovou s účinností od 1.1.2023

2. ukládá

informovat paní Zuzanu Hubálkovou o jejím jmenování do funkce předsedy Redakční rady a
zajistit zveřejnění ve složení Redakční rady na webových stránkách městské části Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 14.12.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/37/0124/22
ze dne 08.12.2022

Stanovení pracovní skupiny pro přípravu Hornopočernického
zpravodaje - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. stanovuje

pro období 9.12. - 31.12.2022 pracovní skupinu pro přípravu Hornopočernického zpravodaje
ve složení:
Zuzana Hubálková
Iva Rosová
Alžběta Cibochová
Jana Víchová
Ivan Liška

2. ukládá

informovat členy pracovní skupiny HPZ o přijatém usnesení

2.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 09.12.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/38/0126/22
ze dne 08.12.2022

Řešení problematiky možnosti změny sáčků na psí exkrementy na
základě podnětu občanů - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. ukládá

prověřit:
- současné finanční náklady na papírové sáčky na psí exkrementy
- finanční náklady na kompostovatelné sáčky
- finanční náklady na rozšíření stávajících stojanů a možnosti nabídnout oba druhy sáčků na
jednom stojanu
- možnost dotace nebo financování z jiných zdrojů
- možnost rozšíření počtu odpadkových košů na komunální odpad v Horních Počernicích

1.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 31.01.2023

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/39/0127/22
ze dne 08.12.2022

Řešení problematiky ubytoven z důvodu prevence bezpečnosti - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. ukládá

- zajistit provedení kontrol ubytoven na území Horních Počernic v rámci živnostenského zákona
a stavebního zákona v součinnosti s odborem výstavby

- vyžádat si od Policie ČR a Městské policie statistiku kriminality v Horních Počernicích za r.
2021, 2022

- vyžádat si v souvislosti s prováděním kontrol ubytoven u cizinecké policie počet hlášených
cizinců na území  Horních Počernic

1.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Termín: 31.01.2023
Tajemník

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

Hana Markulinec Moravcová, 1. zástupkyně starosty
bod jednání: BJ/0665/2022



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

6. schůze

číslo RMC/6/4/0092/22
ze dne 08.12.2022

Schválení žádosti o navýšení neinvestičního provozního příspěvku na
rok 2022 pro Chvalský zámek, příspěvkovou organizaci - (1.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

navýšení provozního neinvestičního příspěvku na rok 2022 o částku 265 600,- Kč k pokrytí
zvýšených nákladů vzniklých zdražením energií.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření a navýšit provozní neinvestiční příspěvek pro rok 2022 pro
Chvalský zámek, příspěvkovou organizaci o částku 265 600,- Kč

3. ukládá

zaslat usnesení Chvalskému zámku, příspěvkové organizaci

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0627/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/5/0093/22
ze dne 08.12.2022

Schválení žádosti o úhradu chybějících prostředků na energie na rok
2022 pro Kulturní centrum Horní Počernice - (1.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

navýšení provozního neinvestičního příspěvku na rok 2022 o částku 95 200,- Kč k pokrytí
zvýšených nákladů vzniklých zdražením energií.

2. ukládá

provést rozpočtové opatření a navýšit provozní neinvestiční příspěvek pro rok 2022 pro
Kulturní centrum Horní Počernice o částku 95 200,- Kč

3. ukládá

zaslat usnesení Kulturnímu centru Horní Počernice

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.12.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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/0626/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/6/0094/22
ze dne 08.12.2022

Návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2023 a návrh střednědobého
rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2028 - (1.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s návrhem Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2023 dle předložených příloh

příloha č. 1: Důvodová zpráva
příloha č. 2: rozpočet MČ Praha 20 na rok 2023 (rozpis)
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 PO
zřízených MČ Praha 20 na rok 2023
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 PO na rok 2023

2. souhlasí

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

3. souhlasí

s návrhem na zmocnění Rady MČ Praha 20 k provádění rozpočtových opatření a změn dle
přílohy č. 9 tohoto materiálu
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4. ukládá

předložit Zastupitelstvu MČ Praha 20 návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2023 a návrh
střednědobého výhledu do roku 2028 ke schválení

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.12.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0650/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/7/0095/22
ze dne 08.12.2022

Rozpočtové provizorium na rok 2023 - (1.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

že, porušení "Pravidel pro hospodaření v období Rozpočtového provizoria městské části Praha
20 na rok 2023" je považováno za správní delikt, za který hrozí pokuta až do výše jednoho
milionu Kč

2. doporučuje

ke schválení "Pravidla pro hospodaření v období Rozpočtového provizoria městské části Praha
20 na rok 2023"

3. ukládá

předložit Zastupitelstvu MČ Praha 20 ke schválení "Pravidla pro hospodaření v období
Rozpočtového provizoria městské části Praha 20 na rok 2023"

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.12.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0652/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/8/0096/22
ze dne 08.12.2022

Návrh na výplatu peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva MČ Praha 20, za výkon funkce členů výborů ZMČ a
komisí RMČ za rok 2022 - (1.08)

Rada 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. navrhuje

předložení uvedeného jmenného seznamu osob spolu s navrženými odměnami k vyplacení
za výkon funkce ve výborech ZMČ nebo komisích RMČ ke chválení ZMČ na jeho zasedání
konaném dne 19.12.2022.

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0644/2022
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

6. schůze

číslo RMC/6/9/0097/22
ze dne 08.12.2022

Návrh na revokaci usnesení o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů Zastupitelstva městské části Praha 20 - (1.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. doporučuje

Zastupitelstvu MČ revokaci usnesení ZMČ č. ZMC/1/32/0032/22 ze dne 19.10.2022 o
odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva MČ a jeho nové schválení v
upraveném znění.

2. navrhuje

Zastupitelstvu MČ schválit usnesení v novém znění takto:

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

předložit návrh na revokaci dle tohoto usnesení na nejbližší zasedání ZMČ.

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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/0649/2022


