
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

Program jednání 

 

Rada městské části Praha 20 34. jednání 12.09.2019 

 
Pořadí Věc Číslo tisku   

1 Oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu s provozováním zařízení 

podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech - třídění a řezání plamenem; 

žadatel: BREJKO s.r.o., Nad Vokolky 237/29, Praha 10 (sběrný dvůr ve 

Chvalkovické ulici) 

BJ/0547/2019   

2 Oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení 

ke sběru, nebo výkupu a využívání odpadů pro DČOV Čertousy, U úlů 

2456, Praha - Horní Počernice 

BJ/0626/2019   

3 Plán zimní sněhové pohotovosti 2019 - 2020 BJ/0640/2019   

4 Renovace zelených pásů podél komunikace v ulici Božanovská BJ/0677/2019   

5 Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice o poskytnutí 

příspěvku na realizaci investičního záměru rekonstrukce podlahy 

tělocvičny TJ v Chvalkovické ul. 

BJ/0642/2019   

6 Žádost ředitelky Kulturního centra Horní Počernice o souhlas s 

posílením fondu investic převodem z rezervního fondu a s následným 

čerpáním finančních prostředků z fondu investic a žádost o účelovou 

investiční dotaci. 

BJ/0641/2019   

7 Návrh na poskytnutí finančního daru kronikáři městské části, panu 

Hubertu Antesovi, u příležitosti významného životního jubilea 

BJ/0647/2019   

8 Žádost Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, o 

financování nákladů na výměnný pobyt žáků z partnerského města 

Brunsbüttel v Horních Počernicích ve dnech 19.9. - 26.9.2019 

BJ/0650/2019   

9 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

"Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací" 

BJ/0648/2019   

10 Souhlas s umístěním poštovní schránky České pošty, s.p. na obecní 

pozemek KN parc č. 786/105 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 

BJ/0681/2019   

11 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti "Rozšíření distribuční soustavy 

NN Praha 20 – Horní Počernice, K Rybárně" 

BJ/0674/2019   

12 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu při ul. Božanovská v 

k.ú. Horní Počernice  

BJ/0655/2019   

13 Vyjádření k podnětu PRAGORENTu na změnu územního plánu při ul. 

F. V. Veselého v k.ú. Horní Počernice. 

BJ/0541/2019   

14 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S/20/2019/0078 BJ/0658/2019   

15 Návrh 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 

BJ/0480/2019   

16 Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 BJ/0667/2019   

17 Záměr prodeje obecního pozemku KN parc. č. 2147/16 v k. ú. Horní 

Počernice, obec Praha 

BJ/0660/2019   



18 Prodej pozemku parc. č. 4413/9 o výměře 261 m2 v k. ú. Horní 

Počernice, obec Praha 

BJ/0661/2019   

19 Záměr prodeje obecního pozemku KN parc č. 4396/1 o výměře 1176 

m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 

BJ/0663/2019   

20 Výpůjčka obecních pozemků KN parc. č. 2198/61, KN parc. č. 2198/62, 

KN parc. č. 2198/71, KN parc. č. 2198/72, KN parc. č. 2198/73, KN 

parc. č. 2198/74, a části pozemku KN parc č. 2198/63 o výměře cca 791 

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

„Zdravíme Mezilesí“ 

BJ/0664/2019   

21 Výpůjčka obecního pozemku KN parc. č. 4321/9 v k. ú. Horní 

Počernice, obec Praha 

BJ/0665/2019   

22 Záměr svěření pozemku KN parc. č. 4454/18 v k. ú. Horní Počernice, 

obec Praha do svěřené správy MČ Praha 20 

BJ/0666/2019   

23 Výpůjčka části I. NP budovy bez č. p ./ č. ev., umístěné na pozemku KN 

parc. č. 4413/2, o celkové výměře podlahové plochy 34 m2 v k. ú. 

Horní Počernice, obec Praha 

BJ/0672/2019   

24 Bezúplatný převod správy majetku - vstupní cedule k fit parku, 

umístěné na pozemku KN parc. č. 785/10 v k. ú. Horní Počernice, obec 

Praha na MČ Praha 20 

BJ/0670/2019   

25 Předkládaná usnesení z MHMP a ZHMP BJ/0669/2019   

26 Rozpočtové opatření č. 89 MČ Praha 20 na rok 2019 schvalované v 

souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 ze dne 4. 3. 2019 – 

finanční prostředky – zahrnutí příjmů 

BJ/0645/2019   

27 Rozpočtové opatření č. 90 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 havárie v ZŠ Ratibořická 

BJ/0646/2019   

28 Rozpočtové opatření č. 91 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 práce a sociálních věcí na výkon sociální práce 

BJ/0662/2019   

29 Přesun mzdových prostředků z ukazatele Platy do ukazatele OON 

organizaci Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace 

BJ/0633/2019   

30 Návratná finanční výpomoc pro neziskovou organizaci Neposeda,z.ú. v 

částce 100.000,-Kč 

BJ/0639/2019   

31 Vypořádání připomínek k Akčnímu hlukovému plánu pro hlavní 

pozemní komunikace (Středočeský kraj a Praha) 

BJ/0637/2019   

32 Právní stanovisko - posouzení míry viny a případné trestní odpovědnosti 

za vzniklou škodu odpovědných představitelů městské části 

BJ/0680/2019   

33 Žádost spolku SK KAMIWAZA KARATE, z.s., o individuální dotaci 

na podporu celoroční sportovní činnosti dětí z Horních Počernic - 

pronájem tělocvičny v ZŠ, nejnutnější materiální vybavení 

BJ/0596/2019   

34 Souhlas s přijetím věcných darů od společnosti VersaCo s.r.o., za 

účelem obdarování sociálně potřebných dětí ve složité životní situaci 

BJ/0652/2019   

35 Žádost klubu SK Slavia Praha - fotbal mládež z.s., o poskytnutí 

finančního daru na podporu zápasů Ligy mistrů mládeže klubu SK 

Slavia Praha 

BJ/0682/2019   

36 Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 1746 v ulici Jívanská 

včetně případného vymáhání jeho vyklizení a zahájení soudního 

BJ/0676/2019   



vymáhání dlužného nájemného 

37 Úprava podnětu na pořízení změny územního plánu v k.ú. Horní 

Počernice - přeložení plochy DU (urbanisticky významné plochy a 

dopravní spojení) při komunikaci K Berance, a to v rozsahu od ul. Ve 

Žlíbku až po ul. K Odpočinku, a vymezení plochy zeleně na místo 

stávající plochy DU (revize změny územního plánu č. 2872/00) 

BJ/0675/2019   

38 Revokace usnesení RMČ č. RMC/8/10/0089/19 a návrh novelizace 

jednacího řádu ZMČ na zařazení do programu zasedání ZMČ Praha 20 

BJ/0684/2019   

39 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „ZŠ Ratibořická - II. etapa výměny 

areálového rozvodu vody“ 

BJ/0683/2019   

40 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

"Demolice stodoly na pozemku p. č. 5/1 k. ú. Horní Počernice" 

BJ/0685/2019   

     

 


