
 

7.1.Informace o  podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu 
hlavního města Prahy na realizaci projektů  v oblasti místní Agendy 21 na  projekt 
"Hornopočernický rok v pohybu"  
 
- důvod předkladu k projednání radě městské části: Hl. m. Praha v rámci prohlubování spolupráce s 
MČ na realizaci projektů, v oblasti místní Agendy 21 se zaměřením na oblast sportu a zdravého životního 
stylu umožnila podat žádost o účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu MČ. Projekt 
"Hornopočernický rok v pohybu" tyto podmínky splnil a proto byla žádost 30. 3. 2016 podána. 
 
 

- stručný popis materiálu: Projekt "Hornopočernický rok v pohybu", na který je žádost o účelovou 
neinvestiční dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy podána, má ve svém programu plánované aktivity, 
které byly schválené v rámci "Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21". Jedná se zejména o 
participativní rozpočtování s žáky ZŠ, které se promítá v cíli 1. PROSTOR PRO ŠKOLNÍ DĚTI - "Nauč se 
spolupracovat"  a celoměstská akce v rámci kampaně Dnů zdraví cíl.3 KOMUNITA POSPOLU A V 
POHYBU - "Počernice v pohybu". Cílem č.2  navrhovaného letního příměstského tábora ZDRAVĚ - 
HRAVĚ   je, rozšířit nabídku pro rodiče dětí z MČ na alternativní  a cenově dostupné, prázdninové trávení 
volného času pro jejich děti se zaměřením na pohybové aktivity a zdravý životní styl. 
 
 
 
 
-dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci:  RMČ č.42/2.1/16 Plán zlepšování procesu 
MA21 na rok 2016, RMČ č. 50/2.1/16 Schválení návrhu podání žádosti 
 
Dopad do rozpočtu: částka 23 500,- Kč je ve schváleném rozpočtu na rok 2016, částka 100 000,- Kč je 
řešena rozpočtovou změnou 
 

NÁVRH NA USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20 HORNÍ POČERNICE 

Konané 18. 4. 2016 
 

 
Rada MČ Praha 20 
 
bere na vědomí: informaci o podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hlavního města 
Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21 na celoroční projekt "Hornopočernický rok               
v pohybu"  
 
    
Dne 8. 4. 2016 
Zpracovala: Bc. Lenka Tomsová koordinátorka PZMČ a MA21 
Předkládá: Hana Moravcová starostka  
 
 
 
 
 
 

 



7.2.Informace o podání žádosti o finanční podporu projektu "Koncepce efektivní správy 
majetků MČ Praha 20" z výzvy vyhlášené MPSV č. 03_15_034 z Operačního programu 

zaměstnanost. 
 
 
 
 
- důvod předkladu k projednání radě městské části: MPSV ČR vyhlásilo v rámci Operačního programu 
zaměstnanost výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu pro územní samosprávné celky hl. m. 
Praha č. 03_15_034. MČ Praha 20 má možnost v rámci prioritní osy 4: Efektivní veřejná správa požádat o 
finanční podporu na projekt " "Koncepce efektivní správy majetků MČ Praha 20" 
 
- stručný popis materiálu: Cílem projektu " "Koncepce efektivní správy majetků MČ Praha 20" je 
zajištění komplexní pasportizace majetku ve správě MČ Praha 20 s návrhy potřebné péče o tento 
majetek. Získaná grafická data budou převedena do stávajícího Modulárního informačního systému 
(MISYS) rozšířeného o nové moduly pasport komunikací, mobiliáře, zeleně a inventarizace majetku. Tato 
data budou sloužit, s využitím v rámci tohoto projektu zpracované Koncepci efektivní správy majetků MČ 
Praha 20, k plnění opatření stanovených ve Strategickém plánu rozvoje MČ 2013-2020 konkrétně 
Strategického cíle A. 4. Zlepšování vybavenosti a vzhledu majetku; B. 2. Rekonstrukce, úprava a 
rozšiřování veřejné zeleně, zlepšení prostupnosti krajiny a strategického cíle G. 4. Zkvalitnit výkon činnosti 
státní správy a místní samosprávy. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 1 579 413,- Kč. Požadovaná 
spoluúčast MČ je 5% z uznatelných nákladu tj. 78 971,- Kč. Předpokládaná doba realizace projektu je od 
1. 1. 2017-31. 12. 2018 tj. 24 měsíců 
 

 
 
 
 
-dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci: ZMČ č. 21/4.1/13 z 16. 9. 2013, RMČ č. 
50/2.2/16  

 
Dopad do rozpočtu: bude v návrhu rozpočtu 2017-2018 
 

NÁVRH NA USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20 HORNÍ POČERNICE 

Konané 18. 4. 2016 
 

 
Rada MČ Praha 20 
 
bere na vědomí předloženou informaci o podání projektové žádosti o finanční podporu projektu " 
Koncepce efektivní správy majetků MČ Praha 20" z vyhlášené výzvy MPSV z OPZ č. 03_15_034 k 
předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 4: Efektivní veřejná správa.                 
 
 
Dne 8.4.2016.2016 
Zpracovala: Bc. Lenka Tomsová koordinátorka PZMČ a MA21 
Předkládá: Hana Moravcová starostka  
 
 
        


