
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

Program jednání 

 

Rada městské části Praha 20 42. jednání 21.11.2019 

 
Pořadí Věc Číslo tisku   

1 Návrh na stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání 

manželství na území Městské části Praha 20 

BJ/0817/2019   

2 Pravidla pro vyplácení příspěvku za zajišťování sňatečných obřadů, 

státoobčanských slibů, vítání občánků a výročí svateb. 

BJ/0830/2019   

3 Podání exekučního návrhu - odstranění nepovolené změny stavby č. p. 

2450 v k.ú. Horní Počernice 

BJ/0797/2019   

4 Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

dodávky "Samostatný a dedikovaný cluster pro nasazení databáze (MS 

SQL) s možností implementace do virtuálního prostředí" 

BJ/0828/2019   

5 Vyjádření k podnětu „REVITALIZACE AREÁLU VELAZ“ na změnu 

územního plánu při ul. Božanovská v k.ú. Horní Počernice. 

BJ/0831/2019   

6 Vyjádření k podnětu „NOVÝ XAVEROV“ na změnu územního plánu 

při ul. Božanovská a Ve Žlíbku v k.ú. Horní Počernice. 

BJ/0820/2019   

7 Vyjádření k podnětu „REGENERACE JÁDRA SÍDLA XAVEROV“ na 

změnu územního plánu při ul. Božanovská v k.ú. Horní Počernice. 

BJ/0822/2019   

8 Vyjádření k podnětu „DOSTAVBA ULICE KE ŽLÍBKU“ na změnu 

územního plánu při ul. Ve Žlíbku v k.ú. Horní Počernice. 

BJ/0823/2019   

9 Vyjádření k podnětu "ZAHRADNÍ ČTVRŤ PLACINA" na změnu 

územního plánu při Klánovickém lesu. 

BJ/0824/2019   

10 Vyjádření k podnětu "DOSTAVBA AREÁLU XAVEROV" na změnu 

územního plánu při ul. Ve Žlíbku v k.ú. Horní Počernice. 

BJ/0825/2019   

11 Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 

4244/23 a 4244/24 v k.ú. Horní Počernice při ul. Češovská a Kramolná. 

BJ/0833/2019   

12 Vyjádření k podnětu na změnu 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/0834/2019   

14 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 09 územního 

plánu hl.m. Prahy 

BJ/0841/2019   

15 Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Venkovní sportovní hřiště na pozemku parc. č. 4276/1 v k.ú. Horní 

Počernice“ 

BJ/0846/2019   

16 Vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební 

práce "Modernizace venkovního sportoviště v areálu základních škol 

Prahy 20" 

BJ/0804/2019   

17 Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca 2600 

m2, KN parc. č. 1984 o výměře cca 480 m2 a KN parc. č. 1991 o 

výměře cca 1595 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za 

BJ/0832/2019   



účelem pořádání akce Adventní trhy 

18 Prodej pozemku parc. č. 2191/31 odděleného od pozemku KN parc. č. 

2191/1, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 

BJ/0835/2019   

19 Záměr bezúplatného nabytí pozemku KN parc. č. 4241/234, KN parc. č. 

4241/252, KN parc. č. 4241/253, KN parc. č. 4241/259 a KN parc. č. 

4241/260, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví spol. 

Canaba a.s. 

BJ/0836/2019   

20 Výpůjčka NP umístěných v budově č. p. 2058 na pozemku KN parc. č. 

2198/4 a v budově bez č.p./č.e. na pozemku KN parc. č. 2198/5 v ul. 

Mezilesí v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 

BJ/0837/2019   

21 Prodej obecního pozemku KN parc č. 3788/5 v k. ú. Horní Počernice, 

obec Praha 

BJ/0840/2019   

22 Záměr pronájmu pozemku KN parc. č. 2191/29, KN parc. č. 2191/30 a 

části pozemku KN parc. č. 2191/1 vše v k. ú. Horní Počernice, obec 

Praha 

BJ/0844/2019   

23 Předkládaná usnesení RHMP a ZHMP BJ/0842/2019   

24 Informace - Narovnání podmínek pro provoz zdravotnických zařízení v 

objektu na adrese Náchodská 867/26 

BJ/0838/2019   

25 Informace o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku 

matrik a vidimace a legalizace 

BJ/0816/2019   

27 Rozpočtové opatření č. 117 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/0821/2019   

28 Rozpočtové opatření č. 118 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 – pořízení 

mobilního WC 

BJ/0847/2019   

29 Rozpočtové opatření č. 119 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/0849/2019   

30 Rozpočtové opatření č. 120 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 hl. m. Prahy z 

kapitoly 04 na projekt „Škola bez plastů“ 

BJ/0850/2019   

31 Rozpočtové provizorium na rok 2020 BJ/0826/2019   

32 Předložení projektu na renovaci zelených pásů podél komunikace v ulici 

Božanovská 

BJ/0796/2019   

33 Souhlas s provedením výměny podlahových krytin v místnostech dvou 

heren a místnosti malé učebny objektu Mezilesí č.p. 2058 

BJ/0845/2019   

34 Aktualizace Pravidel pro poskytnutí služby Senior AUTO MČ Praha 20 BJ/0810/2019   

35 Stanovisko k umístění stavby „BESIP 29700046 VE ŽLÍBKU – 

ŠTVERÁKOVA, PRAHA 20 PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU PRO 

CHODCE“ 

BJ/0852/2019   

36 Vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na BJ/0851/2019   



dodávky "Dodání software Microsoft SQL Server 2019 Enterprise 

vázaný na počet jader CPU" 

37 Termíny jednání RMČ a ZMČ Praha 20 v I. pololetí roku 2020 BJ/0854/2019   

38 Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 BJ/0848/2019   

39 Návrh mimořádné odměny a změny platového výměru ředitelce 

příspěvkové organizace 

BJ/0853/2019   

40 Prodej obecních pozemků KN parc. č. 4131/4 a KN parc. č. 4131/5 vše 

v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 

BJ/0857/2019   

 


