
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

Program jednání 

 
Rada městské části Praha 20 50. jednání 06.03.2020 

 

Pořadí Věc Číslo tisku 
Kód 

kontroly 
 

1 Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet" BJ/1111/2020 1.01  

2 Dodávka a montáž agility překážek včetně 

dodávky mobiliáře pro venkovní psí hřiště v 

lokalitě Čuřinka, p. č. 1203/1, k. ú. Horní 

Počernice 

BJ/1126/2020 1.02  

3 Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce „BD Mezilesí 

2060 - výměna stoupacích potrubí I. etapa“ 

BJ/1133/2020 1.03  

4 Návrh na ustanovení odpovědného politika za 

místní Agendu 21 a projekt Zdravá MČ Horní 

Počernice 

BJ/1129/2020 1.04  

5 Žádost Českého rybářského svazu, z.s., místní 

organizace Horní Počernice, o poskytnutí 

finančního daru na nákup věcných cen pro děti - 

účastníky rybářských závodů v roce 2020 

BJ/1071/2020 2.01  

6 Žádost spolku Chvalská beseda z.s. o poskytnutí 

finančního daru na pokrytí nákladů spojených s 

pořádáním akce "VESELÁ STODOLA" 

BJ/0995/2020 2.02  

7 Žádost Klubu historických vozidel Horní 

Počernice z.s., o poskytnutí finančního daru na 

pořádání akce "VETERAN PÁRTY 2020" 

BJ/0997/2020 2.03  

8 Žádost hudebního souboru THE FIALKY o 

poskytnutí finančního daru na vydání výročního 

hudebního alba 

BJ/0998/2020 2.04  

9 Žádost o finanční dar na úhradu části nákladů 

spojených s umístěním občanky MČ Prahy 20 v 

Chráněném bydlení Handicap centrum Srdce, 

o.p.s. 

BJ/1058/2020 2.05  

10 Žádost o finanční dar na činnost Svazu tělesně 

postižených v České republice z.s., místní 

organizace Horní Počernice 

BJ/1130/2020 2.06  

11 Vyhlášení Zásad pro poskytnutí „individuální“ 

dotace z rozpočtu Městské části Praha 20 pro rok 

2020. 

BJ/1049/2020 2.07  

12 Návrh na schválení pravidel pro předkladatele 

projektů v rámci participativního rozpočtování ve 

Zdravé MČ Praha 20 realizovaného pod názvem - 

Investice na přání IV. 

BJ/1145/2020 2.08  

13 Rozpočtové opatření č. 1 MČ Praha 20 na rok 

2020 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

BJ/1113/2020 2.09  



ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 - 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních 

služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy 

14 Rozpočtové opatření č. 2 MČ Praha 20 na rok 

2020 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 - 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z kapitoly 

06 rozpočtu hl. m. Prahy na účel „Místní lidové 

knihovny“ 

BJ/1114/2020 2.10  

15 Rozpočtové opatření č. 3 MČ Praha 20 na rok 

2020 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 - 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních 

služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy 

BJ/1115/2020 2.11  

16 Rozpočtové opatření č. 4 MČ Praha 20 na rok 

2020 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 – převod 

finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ 

BJ/1116/2020 2.12  

17 Rozpočtové opatření č. 5 MČ Praha 20 na rok 

2020 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 – převod 

finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ 

BJ/1117/2020 2.13  

18 Rozpočtové opatření č. 6 MČ Praha 20 na rok 

2020 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 – zapojení 

nevyčerpané účelové neinvestiční dotace ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy na akci Místní akční plán II 

BJ/1118/2020 2.14  

19 Rozpočtové opatření č. 7 MČ Praha 20 na rok 

2020 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. 

ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 – zapojení 

nevyčerpaných finančních prostředků z doplatku 

podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích 

přístrojů a jiných technických herních zařízení 

BJ/1119/2020 2.15  

20 žádost o prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně 

BJ/1104/2020 2.16  

21 Návrh na odročení jednání a přerušení řízení – 

soudní spor (žalovaný „Sokol“) 

BJ/1122/2020 2.17  

22 Přehled soudních řízení evidovaných právním 

oddělením a seznam exekuci evidovaných 

odborem ekonomickým 

BJ/1123/2020 2.18  

23 Trvale přizvané osoby na jednání RMČ Praha 20 BJ/1146/2020 2.19  

24 Přidělení úkolů z 11. zasedání Zastupitelstva MČ 

Praha 20 dne 24.02.2020 

BJ/1143/2020 2.20  

25 Změna v rozhodování na úseku plnění úkolů 

vydavatele Hornopočernického zpravodaje, 

změna Statutu HPZ 

BJ/1144/2020 2.21  



26 Rezignace na funkci člena Redakční rady 

Hornopočernického zpravodaje 

BJ/1107/2020 2.22  

27 Pronájem části pozemku KN parc. č. 4320/1 o 

výměře cca 55 m2 u koupaliště v k. ú. Horní 

Počernice, obec Praha 

BJ/1109/2020 2.23  

28 Výpůjčka obecního pozemku KN parc. č. 3246/1 

o výměře 1909 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec 

Praha, a technického vybavení za účelem pořádání 

akce "Počernické kuře 2020" 

BJ/1112/2020 2.24  

29 Záměr pronájmu reklamní plochy v areálu 

Chvalské tvrze o výměře 2,4 m2 v k. ú. Horní 

Počernice, obec Praha 

BJ/1121/2020 2.25  

30 Záměr prodloužení nájemní smlouvy č. 

S/121/19/0171 ze dne 1. 4. 2019 

BJ/1110/2020 2.26  

31 Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva 

městské části Praha 20 

BJ/1124/2020 2.27  

32 Žádost společnosti Středočeské bioodpady, s.r.o., 

se sídlem Okrouhlo 206, 254 01 Okrouhlo, IČO: 

03886603 o rozšíření způsobu zpracování 

dřevěných odpadů o drcení pomocí mobilního 

zařízení, navýšení okamžité kapacity zařízení z 

původních 500 t na 2000 t, navýšení roční 

kapacity z původních 12 000 t/rok na 24 000 t/rok 

a rozšíření seznamu přijatých odpadů o kategorii 

odpadu 20 03 07 Objemný odpad (pouze dřevěné 

odpady kategorie ostatní). 

BJ/1105/2020 3.01  

33 Návrh úprav zemědělských pozemků v majetku 

hl. Prahy na katastru Horních Počernic 

BJ/1106/2020 3.02  

34 Dopravní situace na Chvalech pod názvem 

"Řešení dopravní situace ve Slatiňanské, 

Šplechnerově a Stoliňské ulici" 

BJ/1125/2020 3.03  

35 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene z důvodu stavby "Praha 14 – 

Černý Most RS 9450 P3 Park" v k. ú. Horní 

Počernice. 

BJ/1120/2020 3.04  

36 Stanovisko k umístění stavby plynové přípojky na 

pozemku KN parc. č. 4411/1 v k.ú. Horní 

Počernice, obec Praha, ul. Na Chvalce 

BJ/1128/2020 3.05  

37 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/1127/2020 4.01  

 


