
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

Program jednání 

 

Rada městské části Praha 20 26. jednání 11.07.2019 

 
Pořadí Věc Číslo tisku Poznámka 

1 Žádost Ing. Lenky Malé o individuální dotaci na 

jednorázové sportovní akce a pronájem 

BJ/0415/2019 2.01 

2 Žádost Martiny Ptáčkové o individuální dotaci na 

bojové sporty - kickbox, box, hand to hand combat v 

roce 2019 

BJ/0436/2019 2.02 

3 Žádost Josefa Ptáčka o individuální dotaci na bojové 

sporty - Grappling, Brazilské Jiu-jitsu, Hand to hand, 

sambo, Judo, Kickbox, MMA, SUMO 

BJ/0474/2019 2.03 

4 Žádost Jachtklubu Toušeň, z.s., o individuální dotaci 

na podporu juniorských závodníků v jachtingu: Sára 

Tkadlecová a Dominika Vaďurová (olympijská lodní 

třída 49er FX), Tadeáš Tkadlec (lodní třída Cadet) - 

reprezentace ČR 

BJ/0478/2019 2.04 

5 Žádost Kickbox klub, z.s., o individuální dotaci na 

sportování dětí a mládeže - pronájem tělocvičny 

bojových sportů v Horních Počernicích 

BJ/0483/2019 2.05 

6 Žádost Kickbox klub, z.s., o individuální dotaci na 

uspořádání příměstského sportovního tábora pro děti 

do 15 let v Horních Počernicích - pronájem sportovišť, 

odměny trenérům, zajištění celodenního stravování, 

věcné ceny pro účastníky 

BJ/0484/2019 2.06 

7 Žádost Anny Češpivové o individuální dotaci na 

podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované 

sportovní výchovy - vodní lyžování 

BJ/0477/2019 2.07 

8 Žádost Kulturního centra Horní Počernice o technickou 

podporu na akci "Zahájení 14. divadelní sezony" 

BJ/0475/2019 2.08 

9 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy 

určená na posílení mzdových prostředků pro 

pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných MČ 

Praha 20 – návrh rozpisu mzdových prostředků pro 

ředitele škol a školských zařízení. 

BJ/0485/2019 2.09 

10 Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky 

hlavního města Prahy, kterou se mění Statut hlavního 

města Prahy, a to ve vztahu k aktuálním právním 

předpisům vztahujícím se k oblastem sociálně-právní 

ochrany dětí a sociální práce 

BJ/0504/2019 2.10 

11 Rozšíření cílové skupiny uživatelů Pečovatelské služby 

MČ Praha 20 

BJ/0511/2019 2.11 

12 Přijetí věcného daru od firmy IKEA Česká republika, 

s.r.o., určeného na pomoc obyvatelům vyhořelého 

BJ/0526/2019 2.12 



bytového domu v ulici Chodovická 

13 Stanovisko k návrhu novelizace obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících 

opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s provozováním pouliční 

umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných 

místech 

BJ/0524/2019 2.13 

14 Odvolání předsedy Redakční rady a jmenování nového 

předsedy 

BJ/0505/2019 2.14 

15 Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce „Zajištění havarijního stavu skály v 

ulici Slatiňanská“ 

BJ/0508/2019 2.15 

16 Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce „Rekonstrukce komunikace a 

výstavba kanalizace v ulici Libuňská" 

BJ/0510/2019 2.16 

17 Dodávka 2 ks parkovacích automatů typu RTB Pecuni 

do areálu Chvalské tvrze na pozemku KN p. č. 1984, 

1991 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 

BJ/0498/2019 2.17 

18 Vybavení interiéru stavby "Rekonstrukce a přístavba 

Stodoly v areálu Chvalské tvrze" 

BJ/0496/2019 2.18 

21 Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní 

rozhodnutí ke stavbě "Gymnastická tělocvična, 

přístavba – Chvalkovická č. p. 2031" 

BJ/0497/2019 2.21 

22 Uzavření smlouvy o spolupráci na vybudování veřejné 

technické a dopravní infrastruktury mezi MČ Praha 20 

a investorem stavby „Novostavba BD Na Chvalce“ – 

Horní Počernice p. č. 2144/17, 2144/18 

BJ/0529/2019 2.22 

23 Stanovisko k umístění stavby kanalizační, vodovodní a 

elektro přípojky na pozemku KN parc. č. 3793, 3783 a 

3789/1 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, pro 

napojení v Praze - Horních Počernicích na p.č. 1949 ul. 

Stoliňská 

BJ/0531/2019 2.23 

24 Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. 

HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 

(dále je "vyhláška o poplatku") 

BJ/0501/2019 2.24 

26 Požadavky na rozpočet hl. m. Prahy na rok 2020 BJ/0491/2019 2.26 

27 Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - 

Horní Počernice, Chodovická 2250, o souhlas s 

objednávkou spotřebičů do školní jídelny na základě 

poptávkového řízení a s jejím následným financováním 

formou investiční účelové dotace v roce 2019. 

BJ/0493/2019 2.27 

28 Statut redakční rady a pravidla pro přípravu a vydávání 

Hornopočernického zpravodaje 

BJ/0525/2019 2.28 

29 Aktualizace směrnice Podpisový řád BJ/0509/2019 2.29 

31 Pronájem obecních pozemků KN parc. č. 785/3 o 

výměře 2505 m2 a KN parc. č. 785/4 o výměře 4627 

m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem 

pořádání Svatováclavské pouti 2019 

BJ/0506/2019 3.02 



32 Záměr směny části obecního pozemku KN parc. č. 

4247/1 za pozemek KN parc. č. 4245/2 a část pozemku 

KN parc. č. 4245/1 vše v k. ú. Horní Počernice, obec 

Praha 

BJ/0499/2019 3.03 

33 Záměr prodeje obecního pozemku parc č. 3908/5 o 

výměře 40 m2 odděleného od pozemku KN parc. č. 

3908/3 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 

BJ/0500/2019 3.04 

34 Záměr směny obecního pozemku KN parc. č. 2498/17 

o výměře 334 m2 za pozemek KN parc. č. 786/214 o 

výměře 390 m2 ve vlastnictví ČR - Bytové správy 

Ministerstva vnitra s. p. o., vše v k. ú. Horní Počernice, 

obec Praha 

BJ/0512/2019 3.05 

35 Předkládaná usnesení RHMP a ZHMP BJ/0518/2019 4.01 

36 Rozpočtové opatření č.67 MČ Praha 20 na rok 2019 

schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

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

finančních prostředků z důvodu dofinancování nákladů 

na pohonné hmoty pro potřeby pečovatelské služby 

BJ/0502/2019 5.01 

37 Rozpočtové opatření č. 68 MČ Praha 20 na rok 2019 

schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

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

finančních prostředků z důvodu dofinancování 

povinného podílu MČ na akci Místní akční plán II 

vzdělávání MČ Praha 20 

BJ/0503/2019 5.02 

38 Rozpočtové opatření č. 69 MČ Praha 20 na rok 2019 

schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

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

finančních prostředků z důvodu poskytnutí účelové 

investiční dotace pro FZŠ Chodovická 

BJ/0513/2019 5.03 

39 Rozpočtové opatření č. 70 MČ Praha 20 na rok 2019 

schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

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

finančních prostředků běžných výdajů 

BJ/0514/2019 5.04 

40 Rozpočtové opatření č. 71 MČ Praha 20 na rok 2019 

schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

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

finančních prostředků z důvodu investiční akce „PD 

rekonstrukce ul. Jeřická“ 

BJ/0515/2019 5.05 

41 Rozpočtové opatření č. 72 MČ Praha 20 na rok 2019 

schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

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

finančních prostředků z důvodu investiční akce 

„parkovací automaty v areálu Chvalské tvrze“ 

BJ/0516/2019 5.06 

42 Rozpočtové opatření č. 73 MČ Praha 20 na rok 2019 

schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí 

investičních účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy 

na likvidace ekologických zátěží, veřejných prostor, 

parky, výsadby a výkupy 

BJ/0519/2019 5.07 



43 Rozpočtové opatření č. 74 MČ Praha 20 na rok 2019 

schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí 

finančních prostředků jako podíl z obdrženého odvodu 

z výherních hracích přístrojů a jiných technických 

herních zařízení 

BJ/0520/2019 5.08 

44 Rozpočtové opatření č. 75 MČ Praha 20 na rok 2019 

schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 

100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP 

na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací 

období roku 2018 

BJ/0523/2019 5.09 

45 Rozpočtové opatření č. 76 MČ Praha 20 na rok 2019 

schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – poskytnutí 

investičních účelových dotací z rezervy hl. m. Prahy do 

oblasti školství 

BJ/0521/2019 5.10 

46 Rozpočtové opatření č. 77 MČ Praha 20 na rok 2019 

schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – uzavření 

finančního vypořádání za rok 2018 

BJ/0522/2019 5.11 

47 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 8603374160 pro 

pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu 

způsobenou zaměstnavateli 

BJ/0517/2019 5.12 

48 Dodatek č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu 

fiktivního pro samostatný právní subjekt 

BJ/0530/2019 5.13 

49 Uzavření dodatku ke smlouvě na shromažďování 

prostředků veřejné sbírky s názvem „Pomoc lidem-

požár v Chodovické ulici“ 

BJ/0532/2019 5.14 

50 Úprava stávající smlouvy o poskytování pečovatelské 

služby 

BJ/0527/2019 7.01 

51 Stanovisko k návrhu změny obecně závazné vyhlášky 

hl. m. Prahy, o výši koeficientů pro výpočet daně z 

nemovitých věcí 

BJ/0539/2019 7.02 

53 Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 

rozpočtu HMP na realizaci projektu v oblasti řešení 

problematiky bezdomovectví v roce 2019 

BJ/0534/2019 7.04 

55 Souhlas s přijetím daru BJ/0536/2019 7.06 

56 Výsledek poptávkového řízení na stavební práce „FZŠ 

Chodovická 2250 - oprava WC družina" 

BJ/0537/2019 7.07 

57 Uzavření Darovací smlouvy č. S/12/2019/1412 – 

převod finančních prostředků z účtu Veřejné sbírky s 

názvem „Pomoc lidem-požár v Chodovické ulici“ a 

zrušení sbírkového účtu 

BJ/0540/2019 7.08 

 


