
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

Program jednání 

 

Rada městské části Praha 20 44. jednání 12.12.2019 

 

Pořadí Věc Číslo tisku 
Kód 

kontroly 
 

1 Změna ve složení Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) BJ/0915/2019 2.01  

2 Žádost Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, o finanční 

dar na podporu stanice v Satalicích 

BJ/0918/2019 2.02  

3 Žádost ředitelky Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 - 

Horní Počernice, Křovinovo nám. 115, o poskytnutí účelové 

investiční dotace v roce 2019 na pořízení myček nádobí pro 

kuchyňky při třídách v mateřské škole. 

BJ/0839/2019 2.03  

4 Bezplatná právní poradna BJ/0927/2019 2.04  

5 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o 

poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací Vodafone Onenet č.S/70/2019/0032 

BJ/0929/2019 2.05  

6 Uzavření Smlouvy o údržbě a provozu kamerového systému se 

společností SIDET.CZ s.r.o. 

BJ/0931/2019 2.06  

7 Rozpočtové opatření č. 125 MČ Praha 20 na rok 2019 

schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/3/1/0046/19 

ze dne 4. 3. 2019 – převod finančních prostředků v rámci 

rozpočtu MČ 

BJ/0921/2019 3.01  

8 Rozpočtové opatření č. 126 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 MŠMT z OP VVV v rámci výzvy 

"Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - 

Šablony pro MŠ a ZŠ II 

BJ/0923/2019 3.02  

9 Výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 

dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení 

"Dodání software Microsoft SQL Server 2019 Enterprise 

vázaný na počet jader CPU" 

BJ/0922/2019 2.07  

10 Výsledek výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 

stavební práce zadávanou ve zjednodušeném řízení 

„Modernizace venkovního sportoviště v areálu základních škol 

Prahy 20" 

BJ/0930/2019 2.08  

11 Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha - 

Chvaly o poskytnutí finančního daru na pokrytí nákladů 

spojených s pořádáním akce pro veřejnost, konané v době 

Adventu v roce 2019. 

BJ/0928/2019 2.09  

 


