
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

Program jednání 

 

Rada městské části Praha 20 24. jednání 20.06.2019 

 
Pořadí Věc Číslo tisku Poznámka 

1 Návrh vyhlášky HMP, kterou se zakazuje 

spalování vybraných druhů pevných paliv ve 

stacionárních zdrojích na území hlavního města 

Prahy 

BJ/0408/2019 2.01 

2 Návrh Nařízení, kterým se mění nařízení č. 

9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní 

řád, ve znění pozdějších předpisů. 

BJ/0404/2019 2.02 

3 Návrh TSK na umístění ochranných 

cyklopruhů na Náchodské ulici v úsecích: - 

Hartenberská - Stoliňská - křižovatka ulic 

Náchodská a Bystrá 

BJ/0411/2019 2.03 

4 Revokace usnesení číslo RMC/4/25/0070/18 ze 

dne 13.12.2018 

BJ/0426/2019 2.04 

5 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene z důvodu stavby "Přípojka 

elektro pro objekt na p. č. 461/2 ul. 

Hrdoňovická" v k. ú. Horní Počernice. 

BJ/0452/2019 2.05 

6 Zplnomocnění předsedy Komise dopravy - 

pana Ing. Davida Formana 

BJ/0433/2019 2.06 

7 Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v 

bytovém domě Jívanská 1746, Praha - Horní 

Počernice 

BJ/0435/2019 2.07 

8 Žádost o poskytnutí finanční daru na realizaci 

8. ročníku nohejbalového turnaje "HOPOKOP" 

BJ/0414/2019 2.08 

9 Žádost o předběžné projednání oznámení podle 

zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů za 

životní prostředí na záměr „Zvýšení kapacity 

výroby BASF Horní Počernice“. 

BJ/0422/2019 2.09 

10 Žádost Divadelního sdružení Horních Počernic 

o individuální dotaci na celoroční činnost v 

roce 2019 

BJ/0418/2019 2.10 

12 Výpůjčka obecních pozemků KN parc. č. 868, 

KN parc. č. 866 a KN parc. č. 865 vše v k. ú. 

Horní Počernice, obec Praha. 

BJ/0424/2019 2.12 

13 Výpůjčka obecních pozemků KN parc. č. 868, 

KN parc. č. 866 a KN parc. č. 865 vše v k. ú. 

Horní Počernice, obec Praha, za účelem 

pořádání akce „Zpátky do školy“. 

BJ/0425/2019 2.13 

14 Stanovisko MČ Praha 20 (vlastníka pozemku 

parc. č. 3786/1 k. ú. Horní Počernice) k žádosti 

BJ/0438/2019 2.14 



stavebníka Antonína Arnolda o povolení 

zvláštního užívání komunikace (umístění 

panelů o výměře 12 m2) podle § 25 zákona č. 

13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

15 Dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě 

"Instalace nabíjecí stanice", včetně stavebních 

úprav v ulici Obchodní, na pozemku parc. č. 

1330/1 v k. ú. Horní Počernice. 

BJ/0454/2019 2.15 

16 Výsledek výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „BD Mezilesí 

2056/2057 – zateplení střechy“ 

BJ/0457/2019 2.16 

17 Stanovisko k projektové dokumentaci pro 

umístění stavby "Rodinné domy Chvalka s.r.o. 

– 2x RD - Slatiňanská" 

BJ/0466/2019 2.17 

18 Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní 

Počernice, Stoliňská 823, o souhlas s přijetím 

nadačního příspěvku. 

BJ/0467/2019 2.18 

19 Žádost SHM Klub Praha - Počernice, z.s., o 

individuální dotaci na projekt "V Počernicích 

není nuda" 

BJ/0420/2019 2.19 

20 Žádost spolku Projekt Pomezí, z.s., o 

individuální dotaci na projekt "Pozvání" - 

blokové uvedení 9 repríz exteriérové imerzivní 

inscenace 

BJ/0421/2019 2.20 

21 Žádost Divadelního sdružení Horních Počernic 

o technickou podporu pro divadelní představení 

Návštěva staré dámy v Přírodním divadle Dády 

Stoklasy 

BJ/0469/2019 2.21 

22 Rezignace člena Komise sportu a volba nového 

člena 

BJ/0470/2019 2.22 

23 Změna tajemníka Komise MA21 a Zdravá 

městská část 

BJ/0471/2019 2.23 

24 Předkládaná usnesení RHMP a ZHMP BJ/0468/2019 4.01 

25 Rozpočtové opatření č. 59 MČ Praha 20 na rok 

2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ 

č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze 

státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na Aktivní 

politiku zaměstnanosti 

BJ/0428/2019 5.01 

26 Rozpočtové opatření č. 60 MČ Praha 20 na rok 

2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ 

č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze 

státního rozpočtu z Ministerstva financí na 

úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s 

konáním voleb do Evropského parlamentu v 

roce 2019 

BJ/0429/2019 5.02 

27 Rozpočtové opatření č. 61 MČ Praha 20 na rok 

2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ 

BJ/0430/2019 5.03 



č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - 

poskytnutí účelové dotace v rámci Operačního 

programu Praha - pól růstu 

28 Rozpočtové opatření č. 62 MČ Praha 20 na rok 

2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ 

č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 

rozpočtu hlavního města Prahy na posílení 

mzdových prostředků zaměstnanců škol a 

školských zařízení včetně podpory pracovníků 

ve stravování v oblasti obecného školství 

BJ/0431/2019 5.04 

29 Rozpočtové opatření č. 63 MČ Praha 20 na rok 

2019 schvalované v souladu s usnesením ZMČ 

č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 - 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze 

státního rozpočtu z Ministerstva práce a 

sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých s 

výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 

2019 

BJ/0432/2019 5.05 

30 Návrh nařízení HMP o maximálních cenách 

osobní taxislužby 

BJ/0479/2019 7.01 

31 Uzavření smlouvy o financování projektu v 

rámci Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR na projekt Bezbariérový přístup do budovy 

FZŠ Chodovická 2250 - přístavba výtahů 

BJ/0459/2019 7.02 

32 Uzavření rámcové smlouvy se společností 

CZC.cz s.r.o. a společností Mironet.cz a.s.. 

BJ/0382/2019 7.03 

33 Vypsání výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební práce 

"Dodávka a montáž klimatizace pro objekty ve 

správě MČ P20 Horní Počernice (Jívanská č. p. 

647, MŠ Ratibořická č. p. 2299, ZŠ Stoliňská č. 

p. 2440" 

BJ/0481/2019 7.04 

35 Jmenování vedoucího Odboru kanceláře úřadu BJ/0472/2019 7.06 

 


